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130 

131 

133 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 133,140 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 133 
1. — Denizli Milletvekili Ayçan Çalkır-

oğuliarı'nın, Avrupa Parlamentosu toplantı
larında alınan kararların Türfciye-AET Par
lamento Komisyonunca değerîendirilımesa ko
nusunda ıgündem dışı konuşması 133:134 

. 2. — Kahramanmaraş Milletvekili M. 
Turan Bayezit'in, Sosya'ldemofcrat Halkçı 
Partinin oluşumu hakkında gündem dışı 'ko
nuşması 135:136 

3. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, 
Ağrı İlinin sorunları hakkında gündem dışı 
konuşması 136:137 

B) Çeşitli İşler 137,138 
1. — Halen 'başkanlık divanını oluştura-

mayan Dilekçe Komisyonunun 6 Kasım 1985 
Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacağına 
dair Başjkanlılk duyurusu 137 

Stiyfa 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

Türkiye-Paki<stan Dostluk Grubu kurulmasına 
ilişkin Başkanlık tezlkeresi ve efki liste (5/64) 138:139 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Türkiye-Fransa Dostluk Grubu kurulmasına 
ilişkin Başkanlık tezlkeresi ve eki liste (5/65) 139 

4. — Plan ve Bütçe, Kamu İktisadî Te
şebbüsleri iv© Dilekçe komisyonlarında, ba
ğımsız milletvekillerine düşen adaylıklara 
dair Başkanlık duyurusu 

C) Tezkereler ve önergeler 
1. — İtalya'ya gidecek olan Tarım Orman 

ve Köyişleri Balkanı H. Hüsnü Doğan'ın dö
nüşüne kadar Taırıım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezlkeresi (3/891) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun Dilekçe Komisyonundan çe
kildiğine dair önergesi '(4/149) 

3. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan 
çekildiğine dair önergesi (4/150) 
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4. — Adana Milletvekilli Ledin Badas' 

m Anayasa Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/148) " 138 

V. — SEÇİMLER 
1. — Başkanlık Divanında açık bulunan 

lbir Başkıanvekilliği için seçim 
2. — (Komisyonlarda açık 'bulunan üye

liklere seçim 

VI. — ISORULAR VE CEVAPLAR 

139 

139 

140 

140,177 

140 A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, Amerika 'Birleşik Devletlerinin «yıldız
lar savaşı» adlı stratejik savunma sisitemine 
ilişkin Barbakandan sözlü soru önengesi 
(6/503) 140 

2. — Aydın- Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, DESttYAB'ın ortak olduğu işçi şir-
toetterinin durumuna ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/504) 140 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
Adana - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/505) 141 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Katma Değer Vergisinin fiyatlar üzerin
deki etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/506) 141 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 141 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı 
gezilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/508) 141 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün' 
ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/509) 141 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İstanbul - Sahaflar Çarşısında ar
tırılan kiraların eğitim ve kültür hizmetlerine 
etkisine ilişkin sözlü sorusu ve Kültür ve Tu
rizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu'nun ceva
bı (6/510) 141:143 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li 
işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağla
mak üzere bir anlaşma yapılıp yapılmadığı

na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/511) 

10. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 
Özbek'in, Marmaris yakınlarında yapılan ter
sane inşaatına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/512) 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve 
yatırılmayan vergi borçlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/513) 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, dış ülkelere yapılan gezilerin sonuç
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/411) 

13. — İstanbul Milletvekili Sabit-Batum-
lu'nun, bankaların döviz rezervi miktarları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/412) 

14. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, İstanbul İli Haliç sahillerinde istim
lak edilen arsaların bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/413) 

15. — Sinop Milletvekili Halit Barış Can' 
in, haklarındaki sıkıyönetim kararları kaldırı
lan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/514) 

16. — Sinop Milletvekili Halit Barış Can' 
in, güvenlik soruşturmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/515) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantöğlu'nun, Devlet memurlarına yapılan 
lojman tahsislerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/516) 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, bakanlıkların 1985 yılındaki 
sözleşmeli memur atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/517) 

19. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Yozgat - Çayıralan İlçesinde bazı vatan
daşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/423) 

20. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay do
ğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize en
gellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/424) 

21. —İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, uygulamaya konulan yatırım proje-
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144 

144 

144. 

lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/426) 

22. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, eğitim enstitü mezunu bazı öğretmenlerin 
ilköğretimde görev almaya zorlandıkları iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/429) 

23. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. se
yahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/518) 

24. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, kamu kesiminde çalışanlara evlenme 
yardımı yapılmasına ilişkin Başbakandan söz
lü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın 
cevabı (6/431) 144:145 

25. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, İstanbul, Ankara ve İzmir belediye
lerine atanan üst düzey yöneticilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

26. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, Hükümetin para politikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

27. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, banker ve bankerzedelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

28. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrı
lan paya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/519) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'm, tütün ve sigaradan Devlet te
kelinin kaldırılacağına dair beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/437) 

30. — İzmir Milletvekili Durcan Emir-
bayer'in, İzmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruh
sat alınmadan inşaatına başlandığı iddia edi
len bir kooperatife ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/447) 

32. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır Şehir Merkezi ile Dicle 
Üniversitesi arasındaki yolun kısaltılmasına 

145 
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145 

145 

145 

145 

146 

Sayfa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/453) 146 

33. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Çorum İline bağlanması düşünülen ye
ni demiryoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/456) 146 

34. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, bakanlık bünyesinde yapılan atama
lara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/461) 146 

35. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt 
İline bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/462) 146 

36. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri 
Üzel'in, marangozlara tanınan kapasite bel
gesi uygulamasının kaldırılış nedenine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/463) 146 

37. — Eskişehir Milletvekili M. Nuri ÜzeP 
in, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Ka
rabük Müessesesi İnşaat Müdürlüğünde ça
lışan işçilerden bazılarının iş akitlerinin feshe
dileceği iddiasına ilişkin sözlü sorusu ve Dev
let Bakanı Ahmet Karaevli'nin cevabı (6/465) 146:148 

38. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Nutuk adlı televizyon programının son 
bölümünün yayınlanmama nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/468) 148 

39. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt 
işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 148 

40. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, ıslah edilen yerli cins inek ve ko
yunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 148 

41. — Malatya Milletvekili Ayhan Fı
rat'ın, Hekimhan İlçesinde şeriat hükümeti 
kurmak amacıyla propaganda yaptıkları id
dia edilen Devlet memurlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/472) 149 

42. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, tahmil ve tahliye için İskende
run Limanına yanaşan bazı yük gemilerine 
öncelik tanındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 149 
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43. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-

gün'ün, besi hayvanlarının sayısına ve- besici
lere kullandırılan krediye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/475) 

44. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, salgın hayvan hastalıklarına . karşı 
alınan önlemlere ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/476) 

45. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatı
na satan çiftçilerin taban fiyatı üzerinden 
fatura düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/477) 

46. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, yurt dışından ithal edilen tohumlara 
•ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/478) 

47. — Çorum Milletvekili" Ali Ayhan Çe-
tin'in, Sivas ilindeki Deliktaş Tüneli inşaatı
nın iptal edilme nedenine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 

48. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta ya
yımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/480) 

49. — Kocaeli Milletvekili Orhan Otağ'ın, 
izmit ilinde körfez ve hava kirliliğine karşı 
alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin 
cevabı (6/481) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'm, üniversitelerin tahsisatlarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/482) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'm, üniversitelerin tahsisatlarının za
manında ödenmemesinin sonuçlarına ilişkin 
sözlü sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Metin Emiroğlu'nun cevabı (6/483) 

52. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Iran islam Cumhuriyetinin kuruluş yıldönü
mü nedeniyle istanbul'da dağıtıldığı iddia edi
len dergiye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/484) 
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53. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Ankara ilindeki Sıhhiye - Tan-
doğan yolu projesine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/485) 

54. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Ankara'daki belediyelerin yol 
yapım ve tamir çalışmalarına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

55. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulunun 
sorumluluğuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/488) 

56. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve 
yıkıcı faaliyetlere karşı Basın Yayın ve En
formasyon Genel Müdürlüğünce alınan ted
birlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) 

57. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Türkçe eğitim merkezleri 
kurulmasına ilişkin sözlü sorusu ve Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğ
lu'nun cevabı (6/490) 

58. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya - Ereğli Ovasındaki sulama suyu ih
tiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/491) 

59. — izmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, gençlerin işsizlik sorununa karşı alı
nacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/492) 

60. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/493) 

61. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
müteahhitlere ve kamulaştırma nedeniyle ta
şınmaz mal sahiplerine yapılan ödemelere iliş
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/494) 

62. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, enflasyonun durdurulamayış 
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/495) 

63. — Adana Milletvekili Cüneyt Can ver' 
in, Yunanistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ül
kemiz arasındaki bazı sorunlara ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/496) 
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64. —Edirne Milletvekili Seyit Hüsamet

tin Konuksever'in, Edirne - ipsala İlçesi Ib-
riktepe Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/497) 155 

65. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamet
tin Konuksever'in, Edirne Çimento Fabrikası 
inşaatının durdurulma nedenine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/498) 155 

66. — Sinop Milletvekili özer Gürbüz'ün, 
Kırşehir - Kaman İlçesi Akpınar Kasabası 
Belediye Başkanı hakkındaki şikâyete ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 155 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 177 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-

gil'in, Balıkesir - Ayvalık İlçesinde turizm 
meslek lisesi açılmasına ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/692) 177 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Genel Kurul salonundaki elek
trikli oy tertibatının kullanılmama nedenine 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Necmettin Karaduman'ın yazılı 
cevabı (7/696) 177:178 

3. — Erzurum Milletvekili (Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, yaptırılan inşaatların ihalesine 
ve kontrolüne ilişkin sorusu ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Ka
raduman'ın yazılı cevabı (7/697) 178:182 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, TBMM • tutanak dergilerinin 
dağıtımına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karadu
man'ın yazılı cevabı (7/698) 182:183 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 1.1.1984 - 1.9.1985 tarihleri ara
sında yapılan alımlara ilişkin sorusu ve Tür-
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kiye Büyük Millet Meclisi Başkam Necmet
tin Karaduman'ın yazılı cevabı (7/699) 183:201 

6. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Türkiye'de düzenlenen festivallere ilişkin soru
su ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Mü-
kerrem Taşçıoğlu'nun yazılı cevabı (7/707) 202 

VII. — KANUN TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 156 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğ-
lu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ile Nevşehir Milletvekili 
Turan öztürk ve 31 arkadaşının aynı mahi
yetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı: 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) 156 

2. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa Bazı Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal işler Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sa-

" yısı: 332ve332'ye 1 inciek) 156:160' 
3. — özel öğretim Kurumları Kanununun 

Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarisı ve Millî Eğitim Komisyonu Ra
poru (1/701) (S. Sayısı: 349) 160:167 

4. — İstanbul Milletvekili Kemal özer 
ve İki Arkadaşının, Madencilik işkolunda Ça
lışanların Eğitilmeleri Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Ra
poru (2/136) (S. Sayısı: 339) V 167:169 

5. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal ve 
9 Arkadaşının, 1475 Sayılı İş Kanununun 13 
ve 24 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet; Sağlık ve 
Sosyal işler komisyonları raporları (2/181) 
(S. Sayısı : 341) 169:176 

* • 
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1. — GEÇEN TL 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. I 
Erzurum Milletvekili Hitoi Nalbantoğlu, fakül

te ve yüksekokullardan kayıtları slilonen gençlerin di
lekleri, 

Ankara Milletvekili Hüseyin Barlas Doğu, Birleş
miş Milletler Teşkilatının 40 inci Ikuruluş yılı nede
niyle Parlaımentolararası Birlik Türk Grubunun 
New York'ta katıldığı toplantı, 

İstanbul Millötveik'iliı Halil Orhan Ergüder de, Fe
nerbahçe ile Göteborg kulüpleri arasında İsveç'te oy
nanan maç nedeniyle Fenerbahçe Kulübüne verilen 
haksız cezalar, 

Konularında gündem dış; birer konuşma yaptılar. 

4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci Madde
sinin Bazı Bölüm Fıkralarının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısının (1/643) geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi okundu ve Millî Savunma Ko
misyonunda 'bulunan tasarının geri verildiği bildi-

• rilldi. 
Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü Haımdii I 

Çevik'e ait dava dosyasının (3/869) geri verilmesi
ne dair Başbakanlık tezkeresi okundu; Adalet Ko
misyonunda bulunan dosyanın da geri verildiği açık- ' 
tandı. ! 

Bursa Milletvekili îılhan Aşkın'ın, 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bazı maddelerin'in değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı hükümler eklenmesi hak
kında (2/266) kanun teklifi 'ile 5422 sayılı Kurumlar i 
Vergisiİ Kanununun 14 üncü maddesinin 6 ncı fık
rasının değiştirilmesi hakkındaki (2/264) kanun tek- ı 
lifin! geri aldığına dair önergesi okundu; Plan ve 
Bütçe Komisyonunda bulunan tekliflerim geri ve
rildiği bildirildi. j 

Bursa Milletvekili Mustafa Ertuğrul1 Ünlü'nün 
Dışişleriı Komisyonundan, 

Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı'nın Adalet'Ko
misyonundan; 

Çekildiklerine dair önergeleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe 
ANAP Grubunca aday gösterilen Ankara Milletve-
le!J!i Halil Şıvgın seçildi. 

İstanbul Milletvekilli Yılmaz İhsan Hastürk ve 
15 arkadaşının; Doğu ve Güneydoğu iflerimizıdekii 

TANAK ÖZETİ 

bölücü ve yıkıcı olaylar konusunda Anayasanın 98 
indi, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bjtr Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 
üzerindeki öngörüşmelere başlandı; öngörüşmelerde 
Hükümet adına İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut, 
MDP Grubu adına Faik Tarımcıoğlu, ANAP Gru
bu adına Hayrettin Elmas, HP Grubu adlına Paşa Sa-
rıoğlu ve önerge sahibi olarak da Yılmaz İhsan Has
türk birer konuşma yaptılar; yapılan oylama sonu
cunda Genel Görüşme açılması reddedildi. 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Dicle 
Üniversitesine ilişkin (6/448) sözlü sorusuna, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanı Metin Emiroğlu 
cevap verdi. 

Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, sa
kat ve eski hükümlüleri çalıştırma yükümlülüğünü 
düzenleyecek tüzüğün 'çıkarılmayış nedenline ilişkin 
(6/459) sözlü sorusuna, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Mustafa Kalemli ve 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Almanya'da çalışan vatandaşlarımızın . çocuklarının 
eğitim sorumlarına İlişkin (6/460) sözlü sorusuna, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Eımir-
oğlu, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara 'karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, (6/411) 
(6/412) (6/413) (6/426) (6/431) (6/432) (6/433) ve 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunafcar'm 
(6/437) (6/482) (6/483), 

(Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli olduk
larından, ' • 

İstanbul MiiUCtvelklili Hüseyin Avni Gülerdin, 
(6/434), 

Aydın Milletvekili Ertuğruf . Gökgün'ün (6/461) 
•(6/470/ (6/471) (6/475) (6/476) (6/478) ve 

Hatay 'Milletvekili Mustafa Murat Sökmıenoğlu* 
nun (6/490), 

Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden, 
Adama Milletvekili Cüneyt Oanver'in (6/423) 

(6/429) sözlü soru önergeleri, soru sahibi Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus ol
mak üzere, 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin (6/447), 
Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetinin (6/456), 
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Sjirt Milletvekili Rıza Tekin'in (6/462), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/472), 
Hatay Milletvekili A'hdurrahman Demirtaş'ın 

(6/473), . 
iHatay MiUe'tvekiü Mustafa Murat Gökımenoğlu' 

nun (6/477) (6/488) (6/489), 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-

yezüt'in (6/480), 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçdk'un (6/484), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/485) (6/486), 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/491) ve 
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/492) 
Sözlü soru önergeleri, ülgılıi 'bakamlar Gsnel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından, 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/424) 

(6/468), 
İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'İn (6/444), 
Çorum Milletvekili Ali Ayhan ÇetMn (6/479) ve 
Kocaeli Milletvekili Orhan Otağ'm (6/481), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili 'ba

kanlar Genel Kurulda hazır 'bulunmadıklarından, 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/453) ve 
Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in (6/463) 

(6/465),. 
Sözlü soru önergeleri de, soru sahiplerinin aynı 

birleşimde görüşülmüş başka soruları 'bulunduğun
dan; 

Ertelendiler. 
Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının (1/529) 
(S. Sayısı : 353) maddeleri kabul edilerek tümü açık 
oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda kabul edil
diği ve kanunlaştığı açıklandı. 

5 Kasım 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşime saat 18.53*te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekil " 

Arif. Ş. Bilgin 

KânJip Üye Kâtip Üye 
İçel Kırklareli 

Durmuş Fikri Sağlar Cemal özbilen 

KÂĞITLAR 
Pazartesi 

63 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/273) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.10.1985) 

Raporlar 
1. — Savunma Sanayii! Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığının Kurulması ile Milî (Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma; 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/720) (S. Sa
yısı : 359) jpağıtma 'tarihi : 4.11.1985) ^GÜNDEME) 

2. — Bazı Vergi Kanunların'da Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu 1(1/716) (S. Sayısı : 357) (Dağıt
ma tarihi : 4.11.1985) (GÜNDEME) • 

3. — Şanlıurfa 'Milletvekili Osman Doğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı : 331'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihli : 
4.ÎU9S5) (GÜNDEME) 

II. — GELEN 
4 s 11 . 1985 

Tasarılar I 
1. — 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi I 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair I 
Kanun Tasarısı (1/721) (Millî Savunma ve Millî j 
Eğitim komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.11.1985) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 8 Ağustos 1985 Ta
rihinde İmzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuma Dair Kanun 
Tasarısı (1/722) ((Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm; Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 1.11.1985) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Kral
lığı Hükümeti Arasında 24 Eylül 1985 Tarihinde İm
zalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanıma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı I 
(1/723)/ (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Dış- 1 
işleri komisyonlarına) '(Başkanlığa geliş tarihi : 
1.11.1985) 

Teklif 
1. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut ve 3 Ar

kadaşının; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun | 
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4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay 
Başkanlığı 1984 Yılı Kesinhesa'bıaa İlişkin Türkiye 
Büyük Millılet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporu (5/61, 5/62)-{S. Sayısı : 356) (Dağıtma 
tarihi : 4.11.1985) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Can ver'in, Is-

tanlbul - 'Sarıyer Karaikolundalkıi 'bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından' sözlü soru önergesi (6/501) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 30.10.1985) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kanunu gereğince haklarında ıdava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
ne iaide edilmemesinin nedenlerine ilişkin Başibakan-
dan sözlü soru önergesi (6/502) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 30.10.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'ıin, 

Orman Genel Müdürlüğünden Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğüne devredilen işçilerin 'halklarına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri ©akanından yazılı 
soru önergesi (7/719) (Başkanlığa ıgeliş tarihi : 
30.10.1985) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalıbantoğlu' 
nun, Erzurum'da afet yapım programlarıma alınama
yan köylere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/720) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.10.1985) 

3. — Erzurum -Milletvekilli. Hilmi Naibantoğlu' 
nun, Erzurum İli Şıh Köyünde T.E.K. Genel Mü
dürlüğünce istimlak edilen sahaların istimlak bedel
lerine ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Balkanın
dan yazılı soru önerıgesi (7/721) ^Başkanlığa '§e^5 
tarihi : 30.10.1985) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, Erzurum İlinde ödeneksiz yaptırıldığı iddia edi
len işlere ilişkin Bayındırlık ve.İskân Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/722) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.10.1985) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu'. 
nun, Erzurum İlindeki sulama ve taşkın koruma pro
jelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/723) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 30.10.1985) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, 1 Nisan 1984 tarihinden itibaren 11 belediyele
rine alınan personele ilişkin İçişleri Bakanından ya

zılı soru önergesi (7/724) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.10.1985) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, Erzurum İlindeki ekmek fırınlarının denetimine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/725) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 30.10.1985) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, Erzurum Hine bağiı köylerin telefon sorununa 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazdı soru önergesi 
(7/726) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.10.1985) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, Sümerbank Genel Müdürlüğünde çalıştırılan 
sözleşmeli personele ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/727) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.10.1985) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, Erzurum İlindeki camilerin temizlik sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/728) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.1985) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 2981 sayılı Kanun uyarınca valilikler emrinde 
oluşturulan fonlara ve bu fonlardan yapılan harca
malara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/729) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.10.1985) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca belediye
ler adına oluşturulan fonlara ve bü fonlardan yapı
lan harcamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından yazılı soru önergesi (7/730) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 30.10.1985) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca oluşturu
lan fona ve bu fondan yapılan harcamalara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/731) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.10.1985) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Dış Krediler Kur Farkı Fonuna ve bu Fondan 
kullanılan kredi tutarına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/732) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 31.10.1985). 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türk Sporunu Teşvik Fonuna ve bu Fondan ya
pılan ödemelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/733) (Başkanlığa 

I geliş tarihi : 1.11.1985) 
16. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

memur* ve işçilerin sosyal güvencelerine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/734) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 22.10.1985) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KATİP ÜYELER ; Muzaffer Yıldırım (Kayseri), Arif Ağaoğlu {Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 üncü Birleşimini açıyorum. 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'na 
kadar yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONULMALAR 
1. — Denizli Milletvekili Ayçan Çaktroğullart' 

nm, Avrupa Parlâmentosu toplantılarında alınan ka
rarların Türkiye - AET Parlamento Komisyonunca 
değerlendirilmesi konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Türkiye - AET Komisyonu Başkanı 
Denizli Milletvekili Ayçan Çakıroğulları, Avrupa Par
lamentosu toplantılarıyla ilgili gündem dışı söz iste-

< mislerdir. 

Kendilerine söz veriyorum; buyurun Sayın- Ça
kıroğuUarı.' 

AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Sayın 
Başkaft, yüce Meclislin değerli üyeleri; 21 -25 Ekim 
tarihlerinde yapılan Avrupa Parlamentosu toplantıla
rını, komisyonumuz başkanvekilleri Eskişehir Millet
vekili Sayın Nuri Üzel ve Yozgat Milletvekili Sa
yın Profesör Mükerrem Hiç ile birlikte izledik. 

'Komisyonumuz, 31 Ekim 1985 günü bu çalışma
larla ilgili bir değerlendirme toplantısı yapmıştır; 
bunun neticelerini yüce heyetinize arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım. 

Avrupa Parlamentosunda 21 - 25 Ekim 1985 ta
rihleri arasında yapılan toplantıda, İngiliz sosyalist 
parlamenter Richard Balfe'in, Türkiye*de insan hak
ları ve demokrasiyle ilgili raporunun kabulü, tbugü-
ne kadar askıda bulunan Türkiye - AET ilişkilerinin 
canlandırılmasını ve karma parlamento komisyonu
nun yeniden harekete geçirilmesini önlemiş; bu Jeo-
nuyu ileri bir tarihe atmıştır. 

BAŞKAN — Toplantı için yetersayımız vardır; 
görüşmelere başlıyoruz. 

Avrupa Parlamentosunda alınan bu kararı, Tür
kiye - AET Parlamento Komisyonu olarak şiddetle 
protesto ederiz. Şunu ibelirtmek isteriz ki, Avrupa 
Parlamentosunun, özellikle, Türkiye'ye karşı de
vamlı ve kasıtlı (hasmane tavır alan grupların ve 
parlamenterlerin bu tutumu devam ettiği takdirde, 
Türkiye «AET ilişkileri, ciddi ve iyileşmesi çok güç 
yara alacaktır. Gerçi, müzakereler esnasında sosya
listler, komünist ve yeşil gruplara mensup parlamen
terler yanında, tüm gruplara mensup Yunanlı parla
menterlerin ağır, yanlış, kasıtlı ithamlarına karşı ola
rak, çök sayıda, Avrupalı, Türk dostu parlamenter, 
Türkiyeideki gelişmeleri ve Türkiye gerçeklerini et
raflı bir şekilde dile getirmişlerdir; fakat yine de 
Balfe raporunun 41 oy. farkıyla parlamentodan geç
mesi önlenememiştir. 

Parlamentoda, İngiliz muhafazakâr Prag ile Al
man Hıristiyan demokrat Habdburg tarafından, 
Karma Parlamento Komisyonu çalışmalarının der
hal başlatılmasını öngören teklifleri, maalesef red
dedilmiştir; hatta, orta bir çözüm olarak, Hıristiyan 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Bu rapor, 434 üyeli Avrupa Parlamentosunda, 
286 üyenin iştirakiyle, 159 lehte; 118 aleyhte; 9 çekim
ser olarak, 41 oy farkıyla kabul edilmiştir. Rapo
run kabulüyle, Türkiye - AET ilişkilerinde, 11 Ekim 
1984 tarihinde Türkiye ile ilgili olarak Avrupa Parla
mentosunda alman karardan öteye herhangi bir iler
leme kaydedilmemiş olmaktadır. Buna göre, parla-
menterlerarası ilişkiler, şimdiye kadar olduğu gibi, 
gayriresmî düzeyde devam edecektir. 
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Demokrat Grup Başkanı Alman Egon Klepsch ta
rafından, resmî temasların ıbir delegasyon tarafından 
yürütülmesi yolundaki değişiklik tasarısı dahi, 153 
aleyhte, 123 lehte ve 3 çekimser oy ve 30 oy farkla 
reddedilmiştir. 

Türkiye - AET Parlamento Komisyonu olarak, 
Egûn Klepsch'in bu tepkilerini yetersiz bulmakla be
raber, Avrupa Parlamentosunda bu teklifin dahi 
reddedilmesinin, demokrasi mantığı ile izahı müm
kün değildir. Çünkü, bu durumda, Türkiye'nin ele 
alındığı platformlarda, Türkiye'ye yapılan ithamlara 
karşı en azından savunma hakkı verilmemekte ve 
Türkiye ile ilgili kararlar, tek taraflı ve kendi ken
dilerine alınmış olmaktadır. 

Türkiye'ye karşı tek taraflı ve hasmane tutum
larını ve Türkiye'yi mevcut anlaşmalara rağmen, 
adeta Avrupa Ekonomik Topluluğundan koparmak 
gibi ıbir art niyet güden Avrupalı parlamenterlere 
aşağıdaki sorulanınızı sürekli olarak yönelttik; fa
kat cevaplarını alamadık. Tekrar sormak istiyoruz: 

1, Türkiye'de, genel seçimlerin yapıldığı 6 Ka
sım 1983 tarihinden ve bu meyanda Avrupa Parla
mentosunun, ilişkilerin askıya alınması kararının 
tarihi olan 11 Ekim 1984'ten bu yana, demokrasi ve 
insan hakları konusunda kaydedilen gelişmelere rağ
men, ilişkiler, niçin hâlâ askıda bırakılmaya devam 
edilmektedir? AET, komünist bloka mensup ülkeler 
ile, demokrasi ve insan hakları konusunda çok zayıf 
ülkelerle dahi resmî ilişkilerini devam ettirdiği halde, 
niçin, özel olarak Türkiye ile ilişkilerden hâlâ kaçı-
nılmaktadır? 

2. Türkiye, NATO'nun en güvenilir ve en mute
ber bit üyesi olarak kabul edilirken, ekonomik or
taklığa niçin yanaşılmamaktadır? Türkiye ekonomi
si, bugün, eskiye kıyasla güçlenmiş olup, süratle iler
leme yoluna girmiştir. O halde, aslında Avrupa, Tür
kiye'den ve Türkiye'nin ekonomik potansiyelinden 
mi korkmaktadır? Türk kamuoyunun, Türkiye'yi 
Avrupadan dışlanmış bir ülke olarak görmeyi tasvip 
etmeyeceğini hesaba katıyorlar mı? Yoksa, birkısım 
Avrupalı parlamenter, gerek Avrupayı, gerek Tür
kiye'yi zayıflatmak için mi, Türkiye'yi, Avrupa'dan 
kopartmak maksadını güdüyorlar? 

3. «Türkiye'de insan hakları ve demokrasi yeter
sizdir» diye geçersiz iddialarla Türkiye - AET ilişki
lerini askıda bırakanlar, aoaiba gerçekten, Türki
ye'nin, demokratik bir ülke olarak Avrupa Toplulu
ğu içerisinde kalmasını samimiyetle arzu ediyorlar 
mı2f , 

4. Türkiye'de 12 Eylül 1980 öncesi, yaşama 
hakkı ve, insan haklarından bahsedilemezdi; buna 
rağmen, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa 
Parlamentosuyla resmî bütün ilişkiler yürüyordu. 
Bugün ise Türkiye'de, yaşama hakkı yanında, de
mokrasi ve insan hakları sağlanmıştır. O halde, aley
himizdeki Avrupalı parlamenterler, Türkiye ile iliş
kilerin yeniden canlandırılması için, 12 Eylül 1980 
öncesine dönmemizi mi arzu ediyorlar? Günde 20-30 
insanımızın öldüğü, demokrasinin tehlikeye düşürül
düğü zaman neredeydiler? 

5. 12 Eylül 1980 müdahalesiyle iç savaşın eşi
ğinden dönen Türkiye, 6 Kasım 1983 genel seçimlerini 
müteakiben, demokrasi ve insan hakları yolunda 
cesaretli ve tatminkâr adımlar atmıştır. Bu adımlar, 
Avrupa Parlamentosunun olumsuz tutumu karşısın
da, nasıl, atılmış adımlar olarak yorumlanabilir? 

Avrupa Parlamentosu bu konuda nasıl bir tutum 
izlerse izlesin, Avrupalı dostlarımıza hoş görünmek 
ve hesap vermek için değil; Türk Milletinin, mec
lisinin ve hükümetinin, demokrasiye ve insan hak
larına temelden bağlı olması dolayısıyla bu adım
ları atmış olduğu ne zaman anlaşılacaktır? 

Avrupa Parlamentosunda Türkiye'ye karşı parla
menterler, malum çevrelerin etkisiyle, Türkiye ger
çeklerini saptırmakta, böylece Türkiye'nin Avrupa 
ile ilişkilerini kopartmak ve Türkiye'yi zayıf düşür
mek maksadını gütmektedirler; fakat, jeopolitik ko
numu da göz önünde tutulduğu takdirde, Türkiye'
nin Avrupa'dan uzaklaşması, sonuçta, .Avrupa'yı, 
Avrupa demokrasisini ve Avrupa Ekonomik Toplu
luğunu da zayıf düşürmeyecek midir? 

Şu hususu da önemle belirtmek isteriz ki, Tür
kiye aleyhinde aldığı kasıtlı ve yanlış kararlar, Av
rupa Parlamentosunu, Türk kamuoyu nezdirade, gü
venirlik ve itibar yönünden süratle zayıflatmaktadır. 
Bu hususu dikkatle hesaba katarak, Avrupa Parla
mentosunun, Türkiye gerçeklerini bir an evvel gör
mesi, durumu en kısa zamanda yeniden ele alarak, 
Türkiye - AET ilişkilerinde olumlu ilerlemeler kay
detmesi ve ilişkileri canlandırması gerekmektedir. 
Aksi halde, Türkiye - AET ilişkilerinin (bozulma
sından, Türkiye'den çok, Avrupa Ekonomik Toplu
luğunun ve Avrupa'nın da zarar göreceğinin bilin
mesini isteriz. 

lYüce heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
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2. — Kahramanmaraş Milletvekili M., Turan Ba-
yezit'in, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin oluşumu 
hakkında gündem dışı konuşması 
' BAŞKAN — Kahramanmaraş Milletvekili Sayın 
Turan Bayezit, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin olu
şumu hakkında gündem dışı söz istemiş bulunmakta
dırlar. 

Kendilerine söz veriyorum; buyurun sayın Ba
yezit. (İSHP sıralarından alkışlar) 

(M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; toplumların ya
şamında, önemli dönemeçleri oluşturan olaylar var
da". Bu olaylar, bir süre için toplumu yönlendirir 
ve gerçek değerlendirilmesi, tarihin, yanılmaz yar
gısına terk edilir, İşte, 6 Kasım seçimleri, Türk hal
kının siyasal yaşamında var plan bu tür olaylardan 
biridir; diliyoruz ve inanıyoruz ki, sonuncusudur. 

Sayın Başkan, vatanı ve milleti bölünmekten kur
taran 12 Eylül Harekâtından sonra sivil döneme ge
çilirken, amacı gerçekleştireceğine inanılarak yara
tılan siyasal talbloda, sosyal demokratlar yapay bir 
şekilde, iki büyük ve ayrı partide yer aldılar: Halkçı 
Parti ve Sosyal Demokrasi Partisi. Bunlardan, 6 
Kasım seçimlerine katılan Halkçı Parti, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde anamuhalefet , Sosyal Demok
rasi Partisi de, 25 Mart seçimleriyle yerel yönetim
lerde ikinci büyük parti niteliğini kazandı. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, toplumun 
sosyal ve siyasal beklentilerini yapay oluşmalarla 
(biçimlendirmenin olanaksızlığı karşısında, dünya gö
rüşlerinde ve bu dünya görüşünün egemen kılınması
nı sağlayacak yöntemlerde aralarında, özde ve 
hatta önemli ölçüde şekilde, bir ayrılık bulunmayan 
bu iki oluşum, zamanla, bir araya gelmenin zorunlu
luğunu hissettiler. 

İster sosyal demokrat, ister demokratik sol ola
rak nitelendirilsinler, tüm, halktan yana olanlann 
ibirleşme ve bütünleşmesi, Türk halkının beklentisi ve 
özlemi haline gelmişti. Türk halkının kaderinin de
ğişmesinin; gerçek demokrasinin, hızlı ve dengeli bir 
kalkınmaya ve halkçı bölüşüme dayanarak kurula
bilmesinin ve yaşatılalbilmesinin, sosyal demokratla
rın iktidarına bağlı olduğu bilinci güçlenmişti. Işıte, 
Halkçı Parti ve Sosyal Demokrasi Partisi, bu konu
da ilk ve güçlü adımı attılar. Sayın genel başkanları
nın azim ve özverileri, örgütlerinin inançlarıyla, Sos
yaldemokrat Halkçı Parti, Türk siyasal yaşamına 
kazandırıldı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu konuda 
önemli bir noktanın, altı çizilerek vurgulanması ge
rekir: Sosyaldemokrat Halkçı Parti, siyasal açıdan, 
muhakkak ki, yeni bir oluşumdur; ancak, Halkçı Par
tinin Birinci Olağanüstü Kurultayında belirlendiği gi
bi, hukuksal açıdan yeni bir oluşum olarak değerlen
dirilemez; Halkçı Partinin devam eden tüzelkişiliği 
iı?inde, Sosyal Demokrasi Partisinin katılmasıyla, 
Anayasa ve Siyasî Partiler Kanununa uygun olarak 
gerçekleştirilen bir birleşmedir. 

TALAT SARGIN (Tokat) — Acaba?.. 

* M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sosyalde
mokrat Halkçı Partinin oluşumunda, Halkçı Parti
nin, 19 Mayıs 1983 tarihinde belirlenmiş bulunan, 
tüzelkişi olmak iradesi ve tüzelkişiliği devam etmek
tedir. Bu nedenledir ki, isim ve amblem gibi husus
ların değişmesi; tüzükte, birleşmeyi sağlayabilecek 
eklentilerin yapılması; programın, öz, içerik ve alma
cında değişiklik yapılmaksızın gözden geçirilmesi, 
fiilen ve hukuken, tüzelkişiliği etkileyen hususlar 
değildir. 

Sayın Başkan, Halkçı Parti ile Sosyal Demokrasi 
Partisinin birleşmeleri, bazı kişi ve çevreleri endişe
lendirmiş, bunun oluşturacağı siyasal gücü, bu gü
cün önümüzdeki seçimlerde gerçekleştireceği sosyal 
demokrat iktidarı görenler, bunu önlemenin ve hiç 
değilse, güçsüzleştirmenin dolaylı yollarını aramaya 
'başlamışlardır. Gerçek demokrasiyi kurmak ve yaşat
manın herkese düşen bir görev olduğu göz ardı edi
lerek, Siyasî Partiler Yasasında, birleşmeyi kolay
laştıracak düzenlemeleri yapmak yerine, Anayasa
nın 84 üncü maddesi politik değerlendirmelerin gün
demine getirilmiştir. Kişisel iradenin tezahürü olan 
istifa ile partisinden ayrılıp başka bir partiye giren 
milletvekillerini kapsayan bu maddenin!, Sosyal de
mokrat Halkçı Partinin oluşumuyla uzaktan ve ya
kından hiçbir ilişkisi yoktur. 

Sayın Başkan, SHP'nin oluşumu gerçekleştirildik-
ıten sonra, ıbu aşamada, bugünden itibaren SHP'yi 
güçsüzleştirmeye yönelik önlemlere başvurabileceğini 
düşünmek bile istemiyorum; çünkü demokrasi ahla
kına ters düşecek bu tür hareketler, hem gerçekleşe
meyecek, hem de bundan demokrasimiz ve SHP de
ğil, buna girişenler ve alet olanlar zarar görecektir. 
Tarih, bu kişilerin demokrasiye inançlarını gelecek 
kuşaklara aktarırken, haklarında, onurlandırıcı bir 
bir yargı tesis etmeyecektir. 
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Sayın Başkan, saym milletvekilleri; Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde ana muhalefet partisi, 2 Ka
sım 1985 gününden bu yana, Halkçı Partinin tüzelki
şiliğinin devamı içinde, yeni ismiyle, Sosyaldemök-
rat Halkçı Partidir. (SHP sıralarından alkışlar) Bir 
yandan, parti, Türk halkına karşı sorumluluğunun 
bilinci içinde tüm sosyal demokrat ve demokratik 
sol inançlı olanların katılımı ile yurt düzeyinde daha 
da güçlenirken, öte yandan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Grubu, saygı duyduğumuz değerlendirmele
riyle aramızdan ayrılan arkadaşlarımızın geri dön-
meleriyle, ana muhalefet görevini etkin bir şekilde 
sürdürmeye devam edecektir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, demokrasimiz 
için hayırlı olmasını diliyor, yarınki iktidarını Türk 
halkına müjdeleyerek, yüce heyete saygılar sunuyo
rum. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

3. •— Ağrı Milletvekili Pasa Sarıoğlrfnun, Ağrı 
İlinin sorunları hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Ağrı Milletvekili Sayın Paşa Sarı-
oğlu, Ağrı İlinin sorunlarıyla ilgili gündem dışı söz 
istemişlerdir. 

IKendilerine söz veriyorum; buyurun Sayın Paşa 
Sanoğlu. 

PAŞA SARIOĞDU (Ağrı) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; sözlerime başlamadan 
evvel, bu kürsüden, benden önce konuşan arkadaşım
dan sonra söz alan ilk Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
milletvekili olarak, hepinize sevgi ve saygılarımı su
nuyorum. I(SHP sıralarından alkışlar) 

Saym milletvekilleri, bugüne kadar bu kürsüden 
yaptığım konuşmalarda, genellikle, ülkemiz ve vatan
daşlarımızı ilgilendiren sorunlarla kendimi sınırlı 
tutmaya çalıştım. Buıgün, seçim bölgem olan Ağrı 
iline yaptığım bir seyahatte, bu ilde vatandaşların 
karşılaştıkları çok acil sorunları dile getirmek ve hü
kümetin dikkatini bu sorunların çözümüne çekmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, evvela şunu ifade edeyim 
ki, hükümetin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu kal
kındırmada benimsediği, özel sektör vasıtasıyla yatı
rım yapma politikası, şimdiden tam toir sonuçsuzlukla 
noktalanmıştır. 

Ağrı İlimizde temeli atılan Patnos Barajı ve PTT 
merkez binasının çukurlarında otlar bitmiş, kurbağa
lar cirit atmaya başlamıştır. Belediye Başkanlığı se
çimlerinde 40 milyarlık yatırım vaadiyle, vatandaştan, 
Anavatan Partisi ve Hükümeti oy istemiştir. Vatandaş, 
oyunu vermiştir; şimdi vatandaş, hükümetin, sözünü 

ıtutmasını bekliyor; vaat ettiğinin yarısının, hatta 
dörtte birinin yerine getirilmesini istiyor. 

Diğer taraftan, çiftçilerin durumu yürekler acısı--
ı dır. Kuraklığın etkisi ve genelde ilgisizlik ve sahipsiz* 

likten dolayı, tahıl üretiminden büyük düşüş vardır. 
Kuraklık dolayısıyla yapılan hasar tespitleri, 7 nci 
ayda Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına gönde
rildiği halde, hâlâ bunlarla ilgili bir i§lem yapılmamış
tır; çiftçinin ne borçları ertelenmiş, ne de tohumluk 
alabilmişlerdir. Tohumluk için bakanlıkça bir defa 
100 milyon, bir defasında da 11.2 milyon lira gönde
rilmiş; bununla da, İl Ziraat Müdürlüğü, ihtiyacı olan 
3 900 ton tohumluğun ancak yansını, hangi üretme 
çiftliğinden, ne cins bulursa onu alarak, bir kışımı 
çiftçiye dağıtmış, diğerlerine de hiçbir şey vermemiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda 2 bin ton tohumluk 
açığı vardır; çiftçiler bekliyor... Yem sıkıntısı şimdiden 
başlamıştır; panik içindeki çiftçi, hayvanlarını yarı 
fiyatına, o da 6 ay ya da 1 yıl vadeli, peşinatsız ola
rak elden çıkarmaya çalışmaktadır. 40 baş hayvanı 
Gaıziantep'e götüren besici, 15 günde 400 bin lira 
yem parası ödeyince, hayvanlarını tüccara yarı fiya
tına ve veresiye kaptırmak durumunda kalmıştır. 

Türkiye'de köylü ve çiftçi unutulmuştur... Çiftçi, 
hayvanlarını yarı fiyatına elden çıkarıyor; hüküme
timiz, Yeni Zelanda'dan et ithal ediyor, böylece, Do
ğu Anadolu kalkmıyor!.. Hüküme'timliz ve Sayın Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanımız, övünebilirler!... 
" Türk çiftçisi, sayın bakanın söylediği gibi, gerçekten 
çok mutludur, mutludur, çünkü, tohum bulamamak
tan, paihalı yem almaktan, traktör çalıştıramamaktan, 
karasabana dönmekten, hayvanlarını, veresiye sat
maktan, gübre ve yakıt alamamajtotan, Ibir litre sütü, 
bir litre sudan ucuza satmaktan ve ilgisizlik karşısın
da gittikçe fakirleşmekten, gerçekten çok mutludur!.. 
Yalnız, bu mutluluğu paylaşmak için de, sayın ba
kanı aralarında görmek istiyorlar. Bu kürsüden, ken
disini, Ağrı'ya davet ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan, hükümetin 
ve Ziraat Bankası Genel Müdürünün geçen sene bah
settiği ve bu sene uygulama'k istediği, çiftçiye veri
lecek 1 trilyon liralık kredi' de durum yürekler acısı
dır. Belgeler yanımdadır... Bir köyde, müracaat eden 
15 çiftçimin her birine 5'er bin Mira (sadece 5'er bin 
'lira) kredi verilmiştir. Çiftçi, verilen bu parayla, an
cak, gelip gütme yod parasını karşı'layabiilmişfcir. Bu 
hususu da saym hükümetlin dikkatlerine sunmak isti
yorum. 
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Değerli arkadaştanım, diğer bir konu, öğretmen 
açığıdır. Eğer, bir ülkede sosyal ve ekonomik yapı 
korunmazsa ve vatandaşların temelde, özde duyduk
ları ihtiyaçlar karşılanmazsa, oralara fabrikalar yap
makla, birtaktm teşvik tedbirleri uygulamakla o böl
genin kalkınması mümkün alamaz. Bugün bir ilçe
miz vardır ki, 15 adet ilkokulu bulunduğu halde, 15'i 
de kapalı bulunmaktadır; nedeni de, öğretmen bu-
lunamamasıdır; diğer taraftan, yine bir ilçemizde 86 
öğretmen açığı vardır... 

Değerli arkadaşlarım, önemli bir konu da, köyle
rin elektriklendiritoesidir. Bu sene Türkiye ç'apında 
5 bin köy programa alınmıştır; ama üzülerek ifade 
edeyîm ki, ilgisizlikten ve takipsizlikten dolayı bu sa
yının ancak yarısı veyahut yandan biraz fazlası elek
triklendirilmiş olacaktır. Bunun sebebi de, - sayını hü
kümet üyelerinin dikk'atinfe sunmak istiyorum - ağaç 
direk yokluğudur. 

Değerli arkadaşlarıım, hepimizin efendisi saydığı
mız Türk köylüsünün, Türk çiiftçMrah, eğer, bu asır
da hâlâ suyunu, elektriğini veremiyorsak; koskoca 
Türk Devleti, bir köye lazım olacak azamî 100 elek
trik direğini gönderemıiyorsa, o zamaa, hükümetin 
bu icraatının takdirini vatandaşlara bırakıyorum, siz
lerin d'e dikkatlerine sunuyorum. Değerli arkadaşla
rım, Ağrı tlıinin bugüne kadar 190 köyünden sadece 
37'sine elektrik verilm^ir. 

BAŞKAN — Sayın Sanogfu, toparlayınız efen
dim. 

BAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarını, bu husus önemlidir. Biz 
burada politika yapmıyoruz, gerçekleri söylüyoruz. 
Gerçekten, oraya siz de gitseniz, bu vatandaşlar si
zlin de yakanıza yapışacaklardır; çünkü, elektrikten 
yoksundurlar. Elektrik bugün dünyanın her tarafında 
İhtiyaç duyulan bir meta haline gelmiştir ve kalkın
manın, aydınlanmanın bir vasıtasıdır., 

Değeri arkadaşlarım, Türkiye, vergi iadesinden 
dolayı 700 milyar lira ödeyecek, sübvansiyon yapa
cak, sahlte ihracatçılara 100 milyarın üzerinde vergi 
iadesi verecek, 1 trilyona yakın vergiyi toplamaya
cak; öte yandan, vatandaşların karşısına çıkıp, «Elek
trik veremiyorum» diyecek... Bunun mazeretini kim
se bulamaz ve söyleyemez değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Şarıoğlu, toparlayınız efen
dimi 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 
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Bunlara iştirak etmediğinizi biliyorum. Tenkit ede-
bil'irsiniz, fakat bunlar Türk köylüsünün gerçekleri
dir. 

BAŞKAN — Sayın Şarıoğlu, siz önünüzdeki ya
zılı metni okuyunuz efendimi. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın arkadaş
larım, Sayın Başbakan ve bakanlarımız artık büyük 
patronlarımızın ve işadarrilarımızın süslü, yemekli ma
salarından llültfen biraz aynisınlar da, örgütsüz ve 
korumasız köylünün, çiftçinin, işçinin arasına girsin
ler; onların tandır yemeğini yesin, bulgur çorbasını 
içsinler; bağdaş kurup onların dertlerini dinlesinler 
veya ansızın bir gecekonduyu ziyaret ederek, onların 
ne yiyip, ne içtiklerini görsünler. Bu vatandaşllarımı-
zın, Sayın Başbakanı ağırlamak için belki ikramları 
az olacak ve bundan dolayı da mahcup olacaklardır; 
ama kendilerinden daha sıcak.bir ilgi ve misafirper-
verDik göreceklerinden şüpheniz olmasın. 

BAŞKAN — Sayın Paşa Şarıoğlu, Ağrı İlinin 
konularını dile getirdiniz. Toparlayınız efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 

Çünkü onlar, bir şey almadan, vermeye katlan
manın çaresizliği' içindedirler. Belki, «düzelteceğim» 
dliiye, 5 yıMan beri vaat eltitiiklerine bir 5 yıl daha 
gerektiğine onları ikna eder. Türk halkı sabırlıdır, 
çile çekmeye alışmıştır, çilelere katlanır; yeter ki, 
Başbakanımız onlara, bir an beraber olmanın mut
luluğunu verebilsin. 

Hepinize sevgj ve saygılar sunarım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Halen başkanlık divanını oluşturamayan Di

lekçe Komisyonunun 6 Kasım 1985 Çarşamba günü 
saat 14.00'te toplanacağına dair Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın miltetvekilleri, Dilekçe Ko
misyonu bugüne kadar başkan, başkanvekili, sözcü ve 
kâtip üyesini seçememiştir. Bu itibarla, 6 Kasım 1985 
Çarşamba günü saat 14.00'te toplanarak, seçimlerini 
tamamlamalarını önemle rica ediyoruz. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İtalya'ya gidecek olan Tarım Orman ve Köy-

işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan7m dönüşüne kadar 
Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığına Devlet Ba
kanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne \dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi '(31891) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

file:///dair
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Gündemin «Sunuşlar» kısmında Cumhurbaşkan
lığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize su
nacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO)' 

nın Roma'da yapılacalk 23 üncü Konferansına katıl
mak üzere, 8 - 10 Kasım 1985 tarihleri arasında İtal
ya'ya gidecek olan Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar; Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Jİatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun Dilekçe Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi {4/149) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa tezkereleri 
vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçilmiş olduğum Dilekçe Komisyonundan istifa 

ettiğimi saygı ile arz ederim. 
Mustafa Murat Sökmenoğlu 

Hatay 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un Sağ
lık ve Sosyal İşler {Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/150) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi1 Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Sağlık ve Sosyal İşler Ko

misyonundan istifa etmiş bulunuyorum. Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Veysel Varol 
Erzincan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Adana Milletvekili Ledin Barlas'ın Anayasa 

Komisyonundan çekildiğine dair önergesi (4/148) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bir ilden seçilen 3 milletvekilinin aynı komisyon
da görev yapmasını prensip olarak uygun görmedi
ğimden, Anayasa Komisyonu Üyeliğinden affımı arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Ledin Barlas 

Adana 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye • 

Pakistan Dostluk {Grubu kurulmasına ilişkin ^Başkan
lık tezkeresi ve leki liste (5 / 64) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının dostluk gruplarıyla ilgili 2 tezkeresi vardır; 
okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamentolarara-

sı Türk - Pakistan Dostluk Grubu kurulması için 
ilişik listede isimıleri yazılı sayın milletvekilerinden 
oluşan Kurucular Kurulunun istemi hükümetin de 
konu hakkındaki görüşü alındıktan sonra, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 25.10.1985 
tarihli toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakikındalki 16.1.1964 tarih, 378 sayılı Ka
nunun 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile de
ğişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen dostluk 
grulbunun kurulması uygun mltüalaa edilmiştir. 

Adı geçen kanunun 4 üncü ve bu Kanunun uy
gulanmasına ilişkin yönetmeliğin • 4 üncü maddeleri 
uyarınca yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Kurucular Kurulu : 
Başkan : Mehmet Abdurrezak Ceylan (Siirt) 
Cevdet Karakurt (Diyarbakır) 
Mehmet Ali Doğuşlu (Bingöl) 
Hazım Kutay (Ankara) 
Alaattin Fırat (Muş) 
Nuh Mehmet Kaşıkçı (Kayseri) 
Necat Tunçsiper (Balıkesir) 
Pertev Aşçıoğlu (Zonguldak) 
Ahmet Altıntaş (Muğla) 
Ayhan Uysal (Çanakkale) 
İhsan Nuri Topkaya (Ordu) 
Metin Gürdere (Tokat) 
İsmail Üğdül (Edirne) 
Fuat Öztekin (Bolu) 
Seçkin Fırat (Bolu) 
Akif Kocaman (Gümüşhane) 
Mehmet Deliceoğlu (Adıyaman) 
Mirza Kurşuriluoğlu (Van) 
Beşir Çelebioğlu (Mardin) 
Hüseyin Aydın Arvasi (Van) 
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Sururi Baykal (Ankara) 
Cevdet Karslı (Giresun) 
Coşkun Bayram (Adana) 
Vehbi Batuman (Adana) 
'Mehmet Kafkaslıgil (İstanbul) 
.Halil İbrahim Karal (Ankara) 
Hasan Altay (Samsun) 
Ş/eyhmus Bahçesi (Diyarbakır) 
iSalih Akan (Tekirdağ) 
Ali Rfldvan Yıldırım (Tunceli) 
Edip Özgenç (içel) 
İsmet Turihangi'l (Manisa) 
İbrahim Ural (istanbul) 
Muhittin Yıldırım (Edirne) 
Yılmaz Demir (Bilecik) 
İbrahim Taşdemir (Ağrı) 
Durmuş Fikri Sağlar (içel) 
IKadir Narin (Diyarbakır) 
Mehmet Üner (Kayseri) 
Cemal Özdemir (Tokalt) 
Mehmet Kara (Trabzon) 
Tevfik Güneş (Kırşehir) 
Haydar Koyuncu (Konya) 
M. Sedat Turan (Kayseri) 
Süleyman Çelebi (Mardin) 
Muzaffer İlhan (Muğla) 
İsmail Şenıgün (Denizli) 
Ayhan Sakaıllıoğlu (Sakarya) 
Mahmud Altunakar (Diyarbakır) 
Ahmet-Süter (izmir) 
Aziz Kaygısız (Kars) 
ıKâmran inan (Bitlis) 
Feyzullalh Yıldırır (Gaziantep) 
Abdurrahman Demirtaş (Hatay) 
A. Sabahattin Özbek (Bursa) 
Nazmi Önder (Muş) 
Mustafa Murat Sökmenoğlu (Hatay) 
(BAŞKAN — Okunan tezkereyi ve ekli listeyi oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir Baş-
kanvekilliği için seçim. 

(BAŞKAN — Günldömin «Seçimler» kısmına geçi
yoruz* 

Türkiye Büyük Milet Meclisi B'aşjkanlık Divanın
da açik bulunan ve Sosyaldtarnokrat Halkçı ParUi Gru
buna düşen 1 BaşkanvekMiği için (SHP şifalarından 

3.— Türkiye Büyük MiUet Meclisinde Türkiye -
Fransa Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık 
tezkeresi ve eki liste (5/65) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye IBüyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamerito-

lafarası Türk - Fransa Dostluk Grubu kurulması için 
ilişik listede isimleri yazılı sayın miletvekillerinden 
oluşan Kurucular Kurulunun istemi, Hükümetin de 
konu hakkındaki görüşü alındıktan sonra, Türkiye 
Büyük .Millet Meclisi Başkanlık Divanının 25.10.1985 
tarihli toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkında 16,ljl964 tarih, 378 sayılı Ka
nunun 27,6]r972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile de
ğişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen Dostluk 
Grubunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen kanunun 4 üncü ve hu Kanunun uy
gulanmasına ilişkin yönetmeliğin 4 üncü maddeleri 
uyarınca yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Parlamentolararası Türk - Fransa Dostluk Gruıbu 

Kurucular Kurulu : 
'Başkan : Ali Tanrıyar (istanbul) 
Üyeler : Ahmet Memduh Yaşa (İstanbul) 
ıNamık Kemal Şentürk (istanbul) 
Hayrettin Ozansoy (Diyarbakır) 
Durmuş Fikri Sağlar (içel) 
Enver Özcan (Tokat) 
Yılmaz Altuğ (Sivas) 
Doğan Kasaroğhı (İstanbul) 
N. Naci Mimaroğlu (Siirt) 
Salbri Irmak (Konya) 
'Bülent Akarcalı (İstanbul) 
Halil ibrahim Karal (Ankara) 
IBAŞKAN — Okunan tezkereyi ve ekli listeyi oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

alkuşlar) SosiyiaıHdemokrat Halkçı Parti Grubunca Si
nop Mi'Metıvekılii Saiym Özer Gürbüz alday gö'siterilimiş-
lerd'ir, 

İSayın Özer Gürbüız'Ün adaylığını oylannıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etaıeyeniler... Kabul edilmiş-
itir. (Alkışlar) 

V. — SEÇtMUER 
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2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim* 

iBAŞKAN — Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Tu

rizm Komîsyonununda aıçılk bulunan ve Anavatan 

Partisi Grulbuna düşen 1 üyelik 'için, Anavatan Par

tici Grubunca İsparta Milletlvdkili Sayın Mulsitafa Ke

mal Togay aldajy gösifieri'taişlerdiir. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER (DEVAM) 
4,. — Plan ve Bütçe, Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

ve Dilekçe komisyonlarında, bağımsız milletvekilleri
ne düşen adaylıklara dair Başkanlık duyurusu 

İBAŞKAN — Sayım mMdtlvdkffierıi, siiyasî parti 
ıgruıpknnıin Plan ve Öülflçe KomlJsyonu üfe Kamu îklbi-
sia'dî Teşdblbülslteri Komisyonu ve Dilekçe Komisyon 
.ntunid'alkji yüzde ora'nllari'nııln değişmesÜ sonucu olarak, 
Ibağnmisıız mlildtlvdkMl'erüne, Plaln ve Bütiçe Kamıiisıyönu 
ile Kalmu îklbilsialdî Teşıdbbüslliaıli Komlilsıyonunda 2'ş©r, 
D'i'ldkçe Komisyonunda 1 üiydl'ik düşmdkfcddir. 

Plan vie Bülfiçe Komıılsıyonu ülie, Kamu fkftislaidî Te-
şdblbüsteri Kotmisyamıırtdalkü açık 2'ser üyidiiğe ve Di
lekçe Kotoisyonuinldaki açık 1 ülyeltiğe aday olmak ils-
Itjeyen Ibağıımısız sayın miEldtvekliierin'ita Başlkanlıiığa ya-
zılîı olarak mlüracaalt ötoeleri rica olunur. 

iGündemıin «(Sözllü Sorular» kUsimma; geçiliyoruz. 
İSAfLİM BREL (Kofrıya) — Saıyın Başkam, sözlü so

ruların srralaınıdırjilııışı İle illglilü oılaırak usul hakkımda 
sıöz jıs'tüyoruım, mülsaaıde eideılsıeniz. 

İBAŞKAN — Buyuruta efendüm. 

iSALÎM EREL (Konya) — Sayım Başlkan, sayın 
rriiffleltıvelki'leri; gündemlin haznilianışm ille ilgili olarak 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/503) 

BAŞKAN — Söz'i'ü sorUîaırun 1 ineli sıralsıındia, îçel 
MffletöveÜdülii Durmuş Fikri Sağlıar'ım, Başbakandan 
'sözllü soru önargeisıî var. 

İSayıln Sağlar?.. Buradallaır. 
iCevap vereüdkl saıynn balkan?..: Yok. 

ISaiyın Mustafa Reımal Togay'ım adaylığını oyları
nıza sunuyorum : Kalbul edenler... Eitlmeyenler.., Ka
bul ddimilştir, 

iDildkçe Komisyonunda açık bulunan ve Milliyet-
çi Demokrasi Parltilsü Grulbunıa düşen 1 üyelik için, 
Millıydtçi Demıokrasii Paribisli Grubunca içel Millet-
vdkiîi Sayın Mdh'mdt Kocabaş aday gösterilmelerdir. 

Sayım Melhmöt Kocabaş'ın adaylığını oylarınıza su
nuyorum : Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Ka-
ıbul ödilmiiş^ir. 

iüsltelmıiış olduğum usul hakkıınldakli konuşmaya gösıter-
dMIsrli ilgidan dolayı Saıyun Biaşkana tefekkür ede
rimi 

ISayın mlîdtve'kiiıl'leri, 31.1ÖJ1985 Perşembe günkü 
23 lünioü BiırlDeışIlmide, gündemlin «Sözllü Sorular» te
minin 13 üncü sıraisıınida, Sayın îzmıir M'il'ldtveMi 
Duroan Bmliıibaiyerle, 17 ndi surasıımda Saıyın Çoruim 
'MllIiötJvdkiîi Ali Ayihan Çdtin'e, 20 höi sırasında Sayın 
Aydın' Mıiılle'fivdkiilji Entuığnuıl Gölkglün'e, 44'üncü aurav. 
ısında. ibemldanlize, yani Salim Erel'e alilt oton sözlü so-
ıruilar, bulgunie ait gündemde yer değişlbireırlek, 13 üncü 
ısnfaldaikE, 30 uniou sıraya; 17 nioi sıtraldlakli, 33 üncü sı
raya*; 20 ndi suraldlalkli, 34 ündü sıraya; 44 üncü sıra-
•diaikli sözillü soru da 58 inci sıraya konuSmıuşltur Bu ara-
ıda, 23 üncü Birlilerime ailt «ıSöziîlü Soırullar» kıisımıımdla 
bulunmayan bazı sözllü sorular da, baş taırafa aillnmuş-
•tor. 

IBu'nlarıin gendkçdslini öığreınimdk içün mlaıruzaltltıa bu-
îunldum, saiyıgnülar sunarım (SHP suralıarıinldan alkıışlar) 

ıBAIŞRAN — Saıyın Erdi, Kanunlar MüdMügün-
ûm allldiiğım izalhalfca göre, tç'tiüziüğüln 96 nicı m'aiddeıs*! 
gereğince, yazıîı sorulkrıın sözto sloruya dlödüşmıeisi se-
ibefbiyEie bu değişiıkllUk yapıılımıış.' 

ISoru 'ertellleinlmffiştlk. 
2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Oökgün'ün, 

DESİYAP'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

IBAŞKAN — 2 nci şurada, Aydım M'iHletviekii Er
tuğrul Gölkglülnlün, Başbakandan sözlü soru önergesü 
Vafj 

ISayın Erituğrul Gölk^ün?.. Buraldlallar. 
Odvap verecdk sayın balkan?.. Yok. 
ISofflu lerlbdlönmlî tlir, 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

\ 
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3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Adana M'iöeltvekii'i 
Cüneyt Canver'in, Başbakandan sözllü soru önergesi 
var, 

Sayım Canıver?.. Buradalar. 
Cevap verecelk sayın halkam?.. Yok. 
Sam. eritetemmliştir., 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) 

IBAŞIKIAN — 4 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Cünieyt Canver'in, Başbakandan sözDü soru önergasli 
vaır< 

Saıyııın Canıver?.. Buırad'a'lar. 
Cev'aıp verecek sayımı bıaik'an?.., Yok. 
Soru erteı'Jenimliışiıliır, 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağldr'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — 5 inoi sırada, İçel M'i'îfetvekili Dur
muş Bikri Sığlar'ın, Başbakandan sözlü soru önerge
si var. 

Sayın Sağlar?.. Buradalllar. 
Cavaıp verscel'c. sayını bakan?.. Yok. 
Soru er'fcele nımı iş tir-

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

IBAŞKAN — 6 ncı sunakta, İpett M'iîlîötvetoill'i Duır-
muış Filkri Saığlar'ın, Başbakandan sözllü sora önergesi 
vaı?, 

iSayun Sağlar?.. Buradalar,. 
Cevap verecek sayım 'balkan?.. Yok., 
Staru erbalenmliştîm 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) 

'BAŞKAN — 7 noi sırada, Aydın Mlteüvekn'lli Er
tuğrul Gökgün'um, Barbakandan sözHü soru önergesi 
var, 

Sayın Gökglün?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayını 'balkan?.. Yok. 
Soru ertalenımıişiür., 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
in, İstanbul - Sahaflar Çarşısında artırılan kiraların 
eğitim ve kültür hizmetlerine etkisine ilişkin sözlü so
rusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Müker-
rem Taşçıoğlu'nun cevabı (6/510) 

IBAŞKAN — 8 inci sırada. Edirne Mi!l!!ieitveik.Tli Tür
kân Turguit Arikam'ın, KüÜtür ve Turizm Bakanından 
sözllü soru önergesi var. 

Sayın Arnikam?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayım Balkan?.. Buradalar. 
Soru önıergeis'imii okulfcuyoruim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı 

Sayın Mükerrem Taşçıoğlu tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılıma,sı için gereğini saygılarımla arz ede
rim-. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. a) Yıllardanberi ülkemizin eğitim ve 
kültürüme ve hatta yayım alanında dış tanıtımına 
önemli katkılarda bulunan istanbul - Beyazıt Sahaf
lar Çarşıısımdaki kitapçı dükkânlarının aylık kirala
rının belediyece yaklaşık 20 - 25 kat birden artırıla
rak 200 000 TL.'ye (seyyanen) yükseltilmesi eğitim 
ve kültür hizmetlerine bir darbe değil midir? 

b) Bu durum, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nımda ve hükümet programında yer alan eğitim ve 
kültürün galştiriimasi için gerekli teşvik tedbirleri
nin alınması ilkesine ters değil midir? 

Soru 2. Kültür ve Turizm Bakanı olarak, istan
bul Büyük Şehir Belediyesine gelir sağlamak amacıy
la, küDtür ve eğitimin gerilemesine göz yumacak mı
sınız? Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; muhterem Türkân Tur
gut Arıkan'ın, kültür mevzularında gösterdikleri 
hassasiyete peşinen teşekkür ederim., 

Bu olay benim de dikkatimi çekti; zaten basında 
da bu yolda birtakımı yazılar çıkmıştı. 

Şimdi, hukukî olarak, biliyorsunuz, 3030 sayılı 
Kanun 9.7.1984 tarih 18453 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girdi; bu, Büyük Şehir Bele
diyelerinin Yönetimli Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nundur. Daha sonra da, 6570 sayılı Kanuna Bir Ge-
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cici Madıde Eklenmesine Dair çıkarılan 3151 sayılı 
Kanunla da, belediyelere, rayiç ve emsal bedele uy
gun olarak yeni kira bedeli tespit etme yetkisıi veril
miştir. Bu yetkisini kullanan istanbul Belediyesi, ha
kikaten, Türk kültüründe büyülk hizmeti olan Sahaf
lar Çarşıısındaki dü'klkân sahiplerini zor durumda bı
rakmadı dersem, gerçeği yansıtmamış olurum; ama 
şunu da söyleyeyim : Bu Kanun ve sonraki tadille 
ilgili mevzuat değişikliği, artık kangren haline gel
miş bir yarayı da iyileştirmek için yapılmıştır. Fi
kir vermek için arz edeyim : Aylık kirası 500 bin lira 
olan bir dükkânın emsali, bir yer için 5 lira kira 
ödendiği bir gerçektir; elimizde doküman var. Yani, 
bu milletin malının vakıflara ve belediyelere ait, böy
le kamu ile ilgili mülkiyete mevzu olan yerlerin bu 
şiek'ilde istiisimar edildiği de bir gerçektir. Zaten, ka
nun bunu önlemek için çıktı, 

Mulhltereım arkadaşımız, «Rayiç bedele uygun dâ  
hıi olsa, artırılmış olan bu kiralardan dolayı acaba 
Sahaflar Çarşısında bazı dükkânlar kapanma mec
buriyetinde kalır da, o, miktarının çok azlığından şi
kâyet ettiğimiz kitapseverlerin buraya gelemıetmesi ve
ya bu kitapların onlara ulaşamaması, eğitim ve kül
türümüz yönünden sakıncalı değil midir?» diyor. 

Ben sayın arkadaşımın bu endişesini ve gazete
lerde çıkan yazıyı dikkate alarak bu konuyu başarı
larıyla övündüğümü açıkça ifade etmekten çekinme
yeceğim istanbul Belediye Başkanıyla görüştüm ve 
«Ne düşünüyorsun?» dedim; o da, aynı endişeyi duy
duklarını ifadeyle, Sahaflar Çarşıısındaki esnafı ça
ğırarak konuştuğunu; kompütür sistemli ile rayiç be
del tatbiki neticesi tespit edilmiş olan fiyatların Sa
haflar Çarşısına uygulanan kısmını yarı yarıya azalt
mayı düşündüklerini söylemiş; böylece kültüre olan 
hassasiyetini, bir anlamda da bu konuda vazifesini 
yerine getirme arzusunu izhar etmişler; maalesef, 
Sahaflar Çarşısındaki esnaf bunu da kabul etmemiş
ler; o zaman kendi tabirini aynen naklediyorum, 
«Şeriatın kestiği parmak acımaz, buyurun mahke
meye» denmiş. Halihazırdaki durum budur. 

Belediye Başkanı arkadaşımız bununla da yetin
memiştir. Eskiden, istanbul Belediyesi imar Müdür
lüğünün vazife görmekte olduğu Cağaloğlu'ndalki tür
be bina,sı, bizim de biraz gayretimizle, Basın Müzesi 
haline ifrağ edilmektedir; o binanın bir katı Basın 
Miüzesi olarak düzenlenmiş, büyükçe bir katında da, 
Sahaflar Çarşısında bu fiyatlarla barınamayacak olan 
kitapçıların, hiçbir bedel ve kira ödemeksizin, kitap 
satışına istanbul Belediyesince imkân sağlanmıştır. 
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B'ence, bunun dışında yapılabilecek ve söylenebi
lecek bir şey yoktur. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Arıkan, buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; sayın bakanıma, 
gerçekleri oilduğu gilbi yansıttıkları için, her şeyden 
önce, teşekkür etmek istiyorum. Ben de, zaten sayın 
bakanımızın kültüre gerçekten değer verdiğini bildi
ğim iç'in bu Soruyu kendilerine yöneltmiştim. Ay
rıca, içişleri Bakanımıza da bir soru sorarak bu 
fiyatların tespit edilmesi konusunda bilgi istemiştim. 

Sayın rdilletvekilleri, Sahaflar Çarşısının bilim ve 
kültür mer'kezi olarak Beyazıt Meydanında önemli bir 
yeri vardır. Ancak, sayın bakanımızın söylediği gibi 
isltüsmar edildiği konusuna şu nedenle katılamııyorum: 
Fahrettin Kerim Gökay döneminde, yangın sonucu, 
Sahaflar Çarşıısındaki esnaf, belediye ile bir anlaş
ma yapıyor ve bu anlaşmaya göre, o zamanki bele
diye yönetimi buranın bir kültür merkezi olduğunu 
kabul ediyor ve ucuz fiyatla kiralanmasını peşinen 
kabul ediyor. Ancak, demin de sayın bakamımızın be
lirttikleri gibi, istanbul Büyük Şehir Belediye Baş
kanı, belki yasal olarak, hukuka dayanan; ama hak
ka dayanmayan bir şekilde, keyfî birtakım uygula
malara giriyor; 8 bin l'irlık, 10 bin liralık veya 15 bin 
liralık kiraları bir anda 200 bin liraya çıkarıyor. içiş
leri Bakanlığının bu konuda bana verdiği yazılı ce
vabı Size okumak istiyorum. 

«3151 sayılı Kanunun belediye başkanlığına ver
diği yetkiye istinaden, İstanbul Belediyesi hudutları 
dahilinde bulunan belediye emlakinin kiraları, emsal 
araştırması yapılarak yeniden belirlenmiş ve ilgililere 
tebliğ edilmiştir. İstanbul - Beyazıt Sahaflar Çarşısı 
adı ile anılan çarşıdaki dükkânlarda sahaflıkla bir
ilikte kitapçılık ve kırtasiyecilik de yapulmaktadır. Bazı 
ticarethaneler, telif hakkı satm alarak, üniveriste ders 
kitapları satmaktadır. Kira takdirinde bu özellik de 
göz önüne alınmııştır. Kira tespitinde, işyerlerinin 
mevkii, büyüklüğü ve ticarî sirkülasyonu ile muka
velede gösterilen iştigal konusu ve çevre emsali, te
mel kriterler olarak alınmıştır» diyor ve devam edi
yor. 

Sayın milletvekilleri, dükkânlar, büyüklük itiba
riyle farklııdır; 6 metrekare olan dükkânlar vardır, 30 
(metrekare olan dükkânlar vardır. Dükkânların bir 
kısmı anayol üzerindedir, bir kısmı köşededir, bir kıs
mı arka taraftadır. Dükkânların bir kısmı tek katlı
dır, bir kısmı iki katlıdır... 
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Billiyorsunuz, son yıllarda kâğıt maliyetlinin art
ması nedeniyle kitap maliyetleri de artmıştır, yani 
eskisi gibi kitaplar artık çok kolayca satılamamak-
tadir. özellikle, üniversite öğrencilerine kitap satıldı
ğı .gerekçesiyle kiraların artırılması, gençlik yılında 
gençliğin korunması açısından nasıl bağdaştırılıyor, 
ben anlayamıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Sahaflar Çarşısının ayrı bir 
özelliği vardır; 

1. Eğitime katkısı büyüktür. 
2. Öğrencilere katkısı büyüktür. 
3. Kültüre katkısı büyüktür. 
4. Bslki yazılı birtakım eserlerin yaygınlaştırıl

masına katkısı büyüktür. 
Bunun yanında, yurt dışından gelen turistler ilk 

aşamada hemen Sahaflar Çarşısına gitmektedirler, 
yani dış tanıtıma dahi katkısı büyüktür. 

Belediyenin, bu konuda âdeta M-ahmutpaşa pa
zarlığı yapar gibi, yasayı da bir kenara bırakarak, 
yüzde 50 indirmesini de anlamak mümkün değildir. 
Eğer, yasa gerektiriyorsa, niçin yüzde 50'ye ind'iril-
ımiştir? Eğer, kültüre bir katkıda bulunulmak isteni
yorsa, niçin bu, çok daha düşük bir düzeyde tespit 
•edilmemiştir? Bunu anlamak mümkün değildir. 

Nitekim, Beş Yıllık Kalkınma Planımızda şu ilke 
belirlenmiştir: «KüTtürümüzün yaratılması ve değer
lerimizin canlı tutulması için, kültür eserlerinin bu
günkü hayatın bir parçası halinde değerlendirilmesiy
le ilgili tedbirler alınacaktır» denilmektedir. 

Ben birtakım incelemeler yaptım; mesela, Be
yazıt civarında Beyaz Saray denen bir bina vardır, 
Beyaz Saray binasının alt katındaki dinî yayınlar sa
tan dükkânların aylık kiraları 4 bin liradır. Bir yerde 
4 bin liralık bir kira, diğer bir yerde 200 bin lira... 
Bu, bence kültüre vurulan büyük bir darbedir. 

Sayın bakanımızın bu konuyla sonuna kadar mü
cadele etmesini bekliyorum ve rica ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
9. ı— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başibakandan sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 

in, Marmaris yakınlarında yapılan tersane inşaatına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/512) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Adıyaman Millet
vekili Ahmet Sırrı Özbek'in, Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Özbek?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/513) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, içel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sözlü soru öner
gesi bulunmaktadır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

dış ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, istanbul Milletvekili 
Sayın Sabit Batumlu'nun, Başibakandan sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Batumlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
13. <— İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, istanbul Milletve
kili Sayın Sabit Batumlu'nun, Başbakandan sözlü so
ru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Batumlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
14. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

- İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, istanbul M'illetve-
Ikilİ Sayın Sabit Batumlu'nun, Başbakandan sözlü 
soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Batumlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
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15. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Sinop Milletvekili 
Barış Çan'ın, Başbakandan sözlü soru önergesi bu
lunmaktadır. 

Sayın Barış Can?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

16. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) 

BAŞKAN — 16 noı sırada, Sinop Milletvekili 
Barıış Çan'ın, Başbakandan sözlü soru önergesi bu
lunmaktadır. 

Sayın Barış Can?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Sözlü soru ertelemmıiştiir. 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Devlet memurlarına yapılan lojman tahsislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/516) 

BAŞKAN — 17 nci sıraida, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nal'bantoğlu'nun, Başbakandan sözlü soru öner
gesi bulunmaktadır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bakanlıkların 1985 yılındaki sözleşmeli memur 
atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/517) 

BAŞKAN — 18 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Na)l!bantoğlu'num, Başbakandan sözlü soru öner
gesi bulunmaktadır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

19. —: Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yoz
gat - Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/423) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canverlin, İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi var. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

20. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in, Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi var. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — İstanbul' Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

uygulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/426) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, Başibakandan sözlü soru önergesi 
bulunmaktadır. 

Sayın Batumlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

22. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, eği
tim enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğretimde 
görev almaya zorlandıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/429) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Bir defa, daha ertelendiği için soru düşmüştür. 

23. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyalıatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, İçel Milletvekili 
Duınmuş Fıükri S ağlar'm, Barbakandan sözlü soru 

j önergesi 'bulunmaktadır. 
Sayın Sağlar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

kamu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/431) 

BAŞKAN — 24 üncü 'sırada, İstanbul Milletve
kili Sabit Batumlu'nun, Başbakandan sözlü soru öner
gesi bulunmaktadır. 

Sayın Batumlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum ~: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda metni yazılı sorularımın sözlü olarak Baş

bakan Sayın Turgut özal tarafımdan cevaplandırıl
ması hususunu yüksek makamlarına arz ederim. 

Saygılarımla. 
Salb.it Batuımlu 

İstanbul Mljlfcıtvekil'i 
Devlet ve kamu kesiminde çalışan evlenme çağın

da olan gençlerimizin 'büyük 'bir çoğunluğu, ekono
mik koşullar yüzünden evlenip yuva kuramamaîcta-
dırlar. Bunlara evlenme ikolayllığı için Hükümetin 'bir 
düşüncesi var mıdır? Konut Fonundan konut ve na
kit yardımı düşünülmekte imidir? Düşünülüyorsa nasıl 
bir uygulama olacaktır? 

.BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, değerili milletvekilleri; İstanbul Mil
letvekili Sayın Sabit Batumlu'nun sözlü sorusunda 
belirttiği şekliyle, evlenımemiş kıaımıu görevlilerine 
özel yardım sağlanılması (hususunda hükümetimizin 
herhangi (bir düşüncesi yoktur. 

Bunun yerine, ıdaha genel olarak, ev sahibi al
mayan kamu görevlilerini konuta kavuşturmak ama
cıyla, hükümetimiz, ilave teşvik 'tedbirleri uygulama
yı planlamaktadır. 

Saygıyla arz ederim. '(ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Batuımlu. 

SABİT BATUMLU '(İstanbul) — Sayın Başkan, 
'değerli milletvekilleri; sayın bakanımıza vermiş ol
duğu cevaptan dolayı çok teşekkür» ederim. 

Ancak, kamu kesiminde çalışan gençlerimizin, 
'bugünkü ekonomik koşullar içerisinde evlemmdeiri 
fevkalade olanaksız. Onun içindir ki, hükümete yö
neltmiş ollduğum bu soruda, hiç değilse evlenme ça
ğında, evlenme kararını vermiş olanlara lojman tah
sisinde öncelik tanınmasını !arzu ederdim. Bu kür
süden sayın hükümetimizin bunu belirtmesini ister-
idim; fakat ona da yaklaşmadılar. 

Bu gençlerimizin evlenme çağlarında yuva kurma 
arzularını kırmamak için, bu kadar yoğun çalışma 
'içerisindeki hükümetin, buna da bir çözüm geifciırme-
sini mutlaka arzuluyorum; hükümetten bunu talep 
ediyorum. En azından lojman tahsislinde öncelik ta
nınmasının, evlenecek gençlerimize yararı büyük 
olacaktır. 

En derin saygılarımla. iflANAP şuralarından alkış
lar) 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
25. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İs

tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6J432) 

26. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

BAŞKAN — 25 ve 26 ncı sıradaki sözlü soru 
önergeleri Sayın SabJt Batuımlu'ya ait olduğundan, 
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

27. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/434) 

BAŞKAN — 27 nci sıradaki, İstanbul Milletve
kili Hüseyin Avni Güler'in, Başbakandan sözlü so
rusu, verilen mehil sebebiyle ertelenmiştir. 

28. -•— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/519) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonun
dan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrı
lan paya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

29. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

BAŞKAN — 29 uncu şurada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Mahımıud Altunakar'ın, tütün ve siga
radan devlet tekelimin kaldırılacağına dair beyanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Altunakar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 

İzmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat alihmadan 
inşaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/444) 

BAŞKAN —• 30 uncu sırada, tamir Milletve
kili Durcan Emıirbayer'im, İzmir - Güzelbahçe'de ta
pu ve ruhsat alınmadan inşaatına başlandığı iddia edi
len bir kooperatife, ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi var. 
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Sayın Durcan Emirbayer?.. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 

^Soru er'tdenımiştir. 
31. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, as

garî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/447) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Diyarbakır Mil
letvekili Kadir Narin'in, asgarî ücrete ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru 
önergesi var. 

Sayın Narin?.. Yok. 
Gevap verecek sayın balkan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından soru 

düşmüştür. 

32. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi ara
sındaki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/453) 

BAŞKAN — 32 .nci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, Diyarbakır Şehir Merkezi ile 
Dicle Üniversitesi arasındaki yolun kısaltılmasına 
ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Narin?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
ISoru ertelenmiştir. 

33. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Çorum Milletve
kili Ali Ayhan Çefcin'in Çorum İline bağlanması dü
şünülen yeni demiryoluna ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Çetin?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

34. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ba
kanlık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/461) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Aydın Milletve
kili Ertuğrul Gökgün'ün, bakanlık bünyesinde ya
pılan atamalara ilişikin Tarım Orman ve Köyişlleri 
Bakanından sözlü soru önergesi, verilen mehil se
bebiyle ertelenrraiştir. 

35. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt İline 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Siirt Milletvekili 
Rıza Tekin'in, Siirt İlime bağlı bazı ilçelerin kara
yolu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Tekin?.. Yok. 
Cevap verecek ıs ayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmişıttir. 

36. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulama
sının kaldırılış nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Eskişehir Milletve
killi Mehmet Nuri Üzerin, ımarangozlara tanınan ka
pasite belgesi uygulamasının kaldırılış nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü 
soıru önergesi var. 

Sayın Üzel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir.. 

37. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Karabük Mü
essesesi İnşaat Müdürlüğünde çalışan işçilerden bazı
larının iş akitlerinin feshedileceği iddiasına ilişkin 
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin 
cevabı (6/465) 

BAŞKAN — 37 inci sırada, Eskişehir Milletve
kili Mehmet Nuri Üzel'in, Türkiye Demir ve Çelik 
İşletmeleri Karabük Müessesesi İnşaat Müdürlüğün
de çalışan işçilerden bazılarının iş akitlerinin feshe
dileceği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi var. 

Sayın Üzel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun ilgili Devlet Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplanmasını müsaadelerini
ze arz ederim. 

M. Nuri Üzel 
Eskişehir 

Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri Karabük Mües
sesesi Müdürlüğüne bağlı İnşaat Müdürlüğü işyer
lerinde 6 ila 16 yıldır aralıksız çalıştırılmış 1 400 -
1 600 arasında işçiden 1 449 işçinin iş akitlerinin 
1983 yılında feshedilmesi teşebbüsüne karşı, bunla
rın, işverene ait diğer işyerlerinde istihdamları ge
rektiğine ve feshin uygun görülmediğine, hatta bu 
işçiler hakkında kadro ihdasının çözüme kavuşturul-
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masına dair, o tarihte Donanma ve Sıkıyönetim Ko
mutanlığının 6.7.1983 tarihli talimatı hâsıl olmuştur. 

Diğer taraftan,- bu işçilerin, çalıştırıldıkları işin 
süreklilik arz ettiği ve toplu iş sözleşmelerinin ilgili 
maddelerine göre, yasal açıdan, mahfuz haklarla, 
daimîlik sıfatı kazandıkları İş ve tşçi Bulma Kuru
mu Zonguldak Şubesince tetkik ve tespit edilmiştir. 

1. Bu defa aynı sıfatı haiz ve aynı durumda bu
lunan toplam mezkûr 750 işçinin, 2.9.1985 tarihinden 
63 gün sonra iş akitlerinin feshedileceğinin kendileri
ne tebliğ edilmesinin sebepleri nelerdir? 

2. İşverenin, kendi bünyesindeki işlerde dağı
tımla ve toplu sözleşme ile tespit edilmiş ücretlerle 
kendi daimî işçilerini istihdama davet etmeyip, işten 
çıkararak, bu işleri taşeron ve müteahhitlere ihale 
ve devir etmesinin sebepleri nelerdir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Es
kişehir Milletvekili Sayın Mehmet Nuri Üzel'in Tür
kiye Demir - Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı olarak Karabük Demir - Çelik Fabrikaları 
Müessesesi İnşaat Müdürlüğünde çalışan işçilerden 
bazılarının iş akitlerinin feshedileceğine ilişkin sözlü 
soru önergesini cevaplıyorum. . 

1. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne bağlı Karabük Demir ve Çelik Fab
rikaları Müessesesi İnşaat Müdürlüğünün, müeahhit 
sıfatıyla, kurulan bir emanet komisyonu marifetiyle 
yürüttüğü, Sınırlı Sorumlu Çelik - İş Mensupları Ev 
Yaptırma İşçi Yapı Kooperatifi Beşbin Evler ikinci 
kısım 2 419 konut inşaatı için, geçici, emaneten istih
dam edilmiş olan 1 207 inşaat işçisinin, inşaat faali
yetlerinin gittikçe azalarak, 31.12.1985 tarihinde bi
teceği dikkate alınarak, iş azalması ve iş bitirme se
bepleriyle, 2.9.1985 tarihinden itibaren, 31.12.1985 ta
rihine kadar, İş Kanunu ve toplu sözleşme hükümle
rine uygun olarak, ihbar önelleri verilmek suretiyle, 
hizmet akitlerinin feshi yoluna gidilmektedir. Hizmet 
akü feshedilen işçilere, kıdem tazminatlarıyla, sair 
hakları aynen ödenmektedir. 

a) Bu konuda Millî Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterliğinin 23.9.1981 gün ve Sosyal Güvenlik ve 
işlerle ilgili D2200-598-81 sayılı yazılarının 2/C mad
desindeki inşaat işkolunda çalışan işçilerin metal iş
koluna aktarılmasındaki büyük sakıncaların önlene
bilmesi için, yapı işçilerinin aynı şekilde geçici işler
de istihdam edilmeleri ve ihtiyaç fazlalarının inşaat 

termin planına göre peyderpey tasfiye cihetine gidil
mesi yolundaki görüşlerine, 

b) 4.12.1981 tarihinde dönemin 3 bakanı (Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Tek
noloji ve Sosyal Güvenlik bakanları) arasında yapı
lan toplantı neticesi tutulan protokolün 6 ncı mad
desindeki, «Kanunî, faaliyet alanı dışında olarak, Tür
kiye Demir - Çelik İşletmelerinde konut inşaatına 
yeniden başlandığında, bu işkolunda yeniden, çalışan 
işçilerle kanunî imkânlar içinde yeniden anlaşma yo
luna gidilmesi ve inşaatın tamamlanmasıyla tüm iş
çilerin ilişkilerinin kesilmesi ve dolaylı yoldan dahi 
Türkiye Demir - Çelik İşletmelerinde görev almaları 
konusunda önleyici tedbir alınması zorunludur» şek
lindeki direktiflerine, 

c) Başbakanlığın 7.2.1983 gün ve 10-1983/45 sa
yılı yazılarının 2 nci maddesindeki inşaatın bitiril
mesi, inşaat işçilerinin işin bitimine kadar istihdamı 
emirlerine uygun olduğu gibi, şu gün için iş bitimi 
sebebiyle, İş Kanunu hükümlerine göre işçi çıkarıl
ması Bölge Çalışma Müdürlüğünün iznine veya sı
kıyönetim komutanlıklarının iznine; 

Tabi bulunmadığı ifade edilmektedir. 

Söz konusu önergede, bu işçilerin çalıştırıldıkları 
işin süreklilik arz ettiği belirtilmekte ise de, bu işçi
lerin çalıştırıldıkları işin sürekli olmadığı, nitekim 2 419 
konut inşaatının uzun sürmüş olsa dahi, 31.12.1985 
tarihinde tamamen bitirilmiş olacağı dolayısıyla, bir 
inşaat işçisinin işinin süreklilik arz eden bir iş veya 
işyeri olarak mütalaa edilmesinin mümkün olmaya
cağı malumlarınızdır. 

Esasen 1.1.1984 ve 31.12.1986 tarihleri arasında 
geçerli toplu iş sözleşmesinin «İş bitimi» başlığını ta
şıyan 21 inci maddesinde, «Tarafların kanunî hakla
rının saklı tutulmuş olması ve esasen inşaat işkolun
da çalışan bu işçilerin metal işkolunu kapsayan Ka
rabük Demir - Çelik Fabrikaları Entegre Tesislerinde 
ihtiyaç bulunmaması, torna, tesviye gibi branşlarda 
işçiye ihtiyaç bulunması karşısında, 1 207 adet inşaat 
işçisinin, Karabük Demir - Çelik Fabrikalarında is
tihdamı, gerek vasıf, gerek ihtiyaç, gerekse boş sürek
li işçilik kadro sayısı itibariyle imkânsız bulunmak
tadır. 

Kaldıki, 1 207 geçici inşaat işçisinin, Karabük 
Demir - Çelik İşletmeleri Entegre Tesislerinde işe alın
dığı bir an için düşünüldüğünde, metal işkolunda 
işçilik maliyetleri dikkate alındığı takdirde, asgari 
2 milyar liralık ilave işçilik yükü getirecektir. 
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Önergede yer alan, 750 işçinin, 2.9.1985 tarihin
den 63 gün sonra iş akitlerinin feshedileceğinin ken
dilerine leolığ edilmesi sebeplerine gelince: Malum
larınız olduğu gibi, hizmet akitlerinin feshinde 1475 
sayılı iş Kanununun 13 üncü maddesindeki ihbar 
önellerine uyulması gerekmektedir. İş Kanunundaki 
süreler, toplu iş sözleşmesinin 88 inci maddesinde, 
artırılarak tespit edilmiştir. Meri toplu iş sözleşmesi
nin 88 inci maddesinde, «Hizmet akitleri, işçi ve iş
veren: tarafından İş Kanununun 13 üncü maddesi hü
kümlerine göre ve aşağıdaki gibi, ihbar önellerine 
uyulmak suretiyle feshedilebilir» hükmü yer almak
tadır. «İhbar önelleri, çalışma süresi i aydan 6 aya 
kadar olanlar için 21 gün, 6 aydan 18 aya kadar 
olanlar için 35 gün, 18 aydan 36 aya kadar olanlar 
için 49 gün, 36 aydan fazla olanlar için 63 gün ola
rak verilir» hükmü gereğince, hizmet akti feshedilen 
işçilere 63 gün önceden iş akitlerinin feshi ihbarında 
bulunularak ihbar öneline de uyulmuştur. 

2. Taşeron veya müteahhitlere arızi olarak yap
tırılmakta olan köşebent doğrultma, kürekle vagon
dan cevher boşaltma ve naftalin torbalama gibi işler, 
hem kısa süreli, hem de çok ağır şartlarda çalışmayı 
gerektiren ve işin geciktirilmesinde ağır cezaî müey
yideleri olan işlerdir. Nitekim, otomatik boşaltma ka
paklı vagonlar dışındaki vagonlarla cevher geldiğin
de, vagondan cevher boşaltma işi taşerona verilmek
te ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının 
gecikme için uygulayacağı somaj ücreti taşeron tara
fından ödenmektedir. 

Bu kabil müteahhit veya taşeronlara yaptırılan iş
lerin Beşbin Evler Kooperatifi inşaatı işçilerinin hiz
met akitleri feshedilmeyerek, müessesece bu işçilere 
yaptırılması düşünülürse, bu takdirde arızi olarak bu 
kabil işlerin çıkması beklenecek ve bunun için de aza
mî yüz, yüzelli civarında işçi yerine, 1 207 işçi, boş
ta, ücret ödenmek suretiyle hazır bekletilecektir. 

Ayrıca, iş hâsıl olduğunda da, edinilen tecrübele
re istinaden, işlerin süresinde bitirilmesi mümkün ol
mayacağı gibi, büyük rakamlara ulaşan somaj ücret
leri gibi, cezalan ödemek zorunda kalınacaktır. Kal-
dıki, işin taşeron veya müteahhite yaptırılmasında, 
işin ekonomikliği dışında, sosyal problem dikkate alı
narak, taşeron veya müteahhite Beşbin Evler Koo
peratifi inşaatı işçilerinden hizmet akti sona erenlerin, 
işin süresi kadar istihdam edilerek, işin yürütülmesi 
müessesece istenmektedir. 

Ayrıca şunu da ilave etmek isterim: Eğer Demir 
Çelik İşletmelerinin Çelik Konstrüksiyon Müessesesi 

başka bir yerde bir müteahhitlik konusunda taahhüte 
girerse, yukarıda zikredilen işçi arkadaşlarımızın ça
lışması sağlanmış olacaktır. 

Arz eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Üzel, buyurun efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; zannediyorum ki, 
bugüne kadar verilen sözlü sorular arasında ilk defa 
benimkine benzer şekliyle en geniş, ihatalı ve hakika
ten konuya derinlemesine inen bir cevabı, şimdi ilgi
li sayın devlet bakanından dinlemiş bulunuyorum; 

. bunun için kendisini yürekten tebrik ederim. Sordu
ğum sual, çok geniş boyutlu ve konunun detaylarına 
inilerek ve çok taraflı olarak ancak bu kadar cevap
landırılabilirdi. 

Ancak, konunun sosyal bir .yönünün olması itiba
riyle, bu şekilde muameleye maruz kalan işçilerin 
mensup olduğu sendikalar tarafından yapılan bu nevi 
müracaatlara karşı, kendilerine çok daha geniş cevap
lar verilmesi hususu, işçi - işveren ilişkilerinin en 
esaslı prensiplerinden biri olmak itibariyle, buralara, 
sözlü soruya kadar getirilmeyecek şekliyle daha ön
ceden ilgili sendikal teşekküllere ve işçilere de duyu
rulmasında büyük yarar var idi; ancak milletin önün
de konunun duyurulması şeklinde bir fayda ortaya 
çıktığı için, netice yine de hâsıl olmuştur. 

Sayın bakana teşekkürlerimi sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
38. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Nu

tuk adlı televizyon programının son bölümünün ya
yınlanmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (61468) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, Başbakandan ' sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Canver?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru önergesi bir defaya mahsus olmak üzere -er

telenmiştir. 
39. :— Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

| kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt işletmelerine iliş-
I kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so

ru önergesi (6/470) 
I 40. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
j ıslah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
j Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
» (6/471) 
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BAŞKAN — 39 ve 40 inci sıralarda, Aydın Mil
letvekili Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergeleri bulun
maktadır. 

Sorular, .verilen mehil sebebiyle ertelenmiştir. 
41. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, He

kimhan İlçesinde şeriat hükümeti kurmak amacıyla 
propaganda yaptıkları iddia edilen Devlet memurla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Malatya Milletveki
li Sayın Ayhan Fırat'ın, Başbakandan sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Fırat?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
42. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtas' 

in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesh 
(61473) 

BAŞKAN — 42 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Abdurrahman Demirtaş'ın, Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Demirtas?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
43. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be

si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

44. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
salgın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/476) 

BAŞKAN — 43 ve 44 üncü sıralardaki Aydın 
Milletvekili Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergeleri, 
talep edilen ve verilen mehil sebebiyle ertelenmiştir. 

45. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çift
çilerin taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye 
mecbur bırakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi bulunmak
tadır. 

Sayın Sbkmenoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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46. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 

I Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Aydın, Milletvekili 
Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru Önergesi bulunmaktadır. 

Mehil talep edilmiş bulunduğundan, soru ertelen
miştir. 

47. —Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 

I nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz-
j lü soru önergesi (6/479) 

BAŞKAN. — 47 ırci sırada, Çorum Milletvekili 
Sayın Ali Ayhan Çetin'in, Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

S 48. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir 
gazetedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 

I önergesi (6/480) 
BAŞKAN — 48 inci sırada, Kahramanmaraş Mil

letvekili Sayın Turan Bayezit'in, Başbakandan sözlü 
soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Bayezit?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

49. — Kocaeli Milletvekili Orhan Otağ'ın, İzmit 
İlinde körfez ve hava kirliliğine karşı alınan tedbir-

j lere ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Ba-
J kanı Ahmet Karaevli'nin cevabı (6/481) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Kocaeli Milletvekili 
I Sayın Orhan Otağ'ın, Başbakandan sözlü soru öner

gesi. bulunmaktadır. 
Sayın Otağ?.. Buradalar. 

i Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

1. Uzun yıllardan beri kamuoyunu ve özellikle 
J bölge halkını son derece rahatsız eden, İzmit Kör-
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fezinin kirliliği konusunda ne gibi tedbirler alınmış
tır? 

2. Tedbirler alınmış ise, bugün bu tedbirlerin 
uygulanması hususunda neler yapılmıştır? 

3. Son derece yoğun bir sanayi bölgesi olan İz
mit'in giderek artan bir oranda tehlikeli boyutlara 
ulaşan ve halkı yaşayamaz hale getiren hava kirliliği 
konusunda ne gibi- tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te

kirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Koca
eli Milletvekili Sayın Orhan Otağ'ın, İzmit Körfezi 
ile ilgili sorduğu suallere cevap vermek üzere huzu
runuzdayım. 

1. İzmit Körfezi kirliliği konusunda yapılan ça
lışmalar 5 projede toplanmaktadır. Bunlar : 

1. Çevresel kalite kriterlerinin tespiti projesi, 
2. Teknolojik esasların tespiti projesi, 

3. Teknik denetim ve işletme ihtiyarlarının tes
piti ve geliştirilmesi projesi, 

4. Mevcut arazi kullanımı ve kirlenme ilişkisinin 
tespiti ve gelecek arazi kullanımı prensiplerinin tes
piti projesi, 

5. İzmit Körfezi kirlenme değerlerinin ve arıt
ma tekniklerinin ekonomik değerlendirme projesidir. 

Bu projeler neticesinde körfezde mevcut endüstri
yel kirliliğin yüzde 99'unu meydana getiren 27 büyük 
sanayi kuruluşu için tespit edilen atık su deşarj kalite 
değerleri, bir ön arıtımdan sonra kanalizasyon şebe
kesine bağlanacak endüstriyel atık su kaynakları için 
atık su kriterleri, evsel atık su kaynakları için atık su 
deşarj kriterleri, kanalizasyon şebekesi bulunmayan 
bölgelerde körfeze deşarj yapacak atık su kaynaklan 
için deşarj kalite ölçütleri tespit edilmiştir. 

2. En fazla kirletici özelliği olan ve kendileri arı
tım yapmaları kararlaştırılan 27 sanayi kuruluşuna, 
kalite kriterlerini sağlayabilecek uygun teknoloji al
ternatifleri tespit edilmiştir. Bir ön arıtımdan sonra 
kanalizasyon şebekesine deşarj yapacak tesislerle alı
cı ortama atık su deşarj yapacak tesisler Çevre Ge
nel Müdürlüğü ile iller Bankasının işbirliği ile tespit 
edilmiştir. Tespite göre, büyük endüstriyel kirletici. 
kaynaklar olarak vasıflandırılan 27 sanayi kuruluşu 
dışında kalan 21 endüstri kuruluşu, kanalizasyon sis
temine deşarj için atık su kalite kriterlerini sağlamak 
şartıyla, atıklarını kanalizasyona verebileceklerdir. 

Bu kalite kriferleri, izmit Körfezi için halen yü
rürlükteki master plan çalışmaları çerçevesinde, ka
nalizasyonu halen yapılmış ve önümüzdeki yıllar için

de İller Bankasınca yapımı plana alınmış bölgelerde
ki endüstriyel atık su kaynakları için uygulanacaktır. 

İller Bankasınca izmit kanalizasyonu için 5 ayrı 
ihale yapılmıştır. Bugüne kadar 6,5 kilometre kolek-
tör inşa edilmiştir. Master planı gereğince, 3 adet de
niz deşarj tesisi inşaatı ihalesinin hazırlıkları devam 
etmektedir. 

iller Bankası, 1985 yılı programında toplam 25 
milyar Türk Lirası proje bedelli ve 900 milyon Türk 
Lirası yıl içi yatırımıyla yer alan İzmit kanalizasyon 
tesisinin 1986 yılı ödeneği için Devlet Planlama Teş
kilatına 2,4' milyar Türk Lirası olarak teklif vermiş
tir. 

İzmit kanalizasyonu için bugüne kadar 2,5 mil
yar Türk Lirasından fazla bir harcama yapılmıştır. 

İzmit Körfezindeki sanayi kuruluşlarının, İzmit 
Körfezinde Kirlenmenin önlenmesi ve Giderilmesi 
Projesi gereğince öngörülen arıtma tesislerini kurma 
ve kontrol etme görevi Kocaeli Valiliğince yürütül
mektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde, İzmit Bölge
sinde mevcut özel ve kamu kuruluşlarından arıtım 
tesislerini tamamlamış 11 tesis mevcuttur. Konuyu 
uzatmamak için ayrı ayrı isimlerini okumuyorum, sa
yın milletvekiline ben yazılı olarak, hangi kuruluşlar 
tamamlamış, verebilirim. 

'Bitmiş olanların tahminî yatırım tutarları 3,7 mil
yar Türk Lirasıdır. Ayrıca, 6 kuruluşta arıtım tesis
lerinin yapımı devam etmektedir. 

Bu arada proje safhasında olan -ki bunların ba
şında SEKA gelmektedir. SEKA'nın sadece arıtım 
tesislerinin maliyeti bugünkü fiyatlar üzerinden 12 
milyar Türk Lirasıdır. Bitim tarihinde de 25 milyar 
Türk Lirası civarında olacağı tahmin edilmektedir -
daha 7 kuruluş mevcuttur. 

İzmit Körfezinin dolgu meselesi, şu anda etüt ça
lışması olarak gündemdedir ve yıl sonuna kadar pro
je bitirilmiş olacaktır. 1986 yılı içinde körfezin dol
gusu konusunda karar verilerek, bu işin başlayacağı 
beklenmektedir. 

3. Hava kirliliği ile ilgili olarak 2 adet ölçüm 
aracı bulunmaktadır. Bu ölçüm araçları yardımıyla 
sürekli ölçümler yapılmakta olup, Dünya Sağlık Teş
kilatının belirlediği kriterlere yaklaşıldığı zaman ilgi
li kuruluşların dikkatleri çekilmekte, filtre temizlikle
ri yaptırılmakta; buna ilave olarak, kirletici yakıtla
rın kullanılmaması konusunda gerekli işlemler yapıl
maktadır; ayrıca, filtresi olmayan kuruluşlara filtre 
taktırılmaktadır. 



T. B. M. M. B : 24 3 . 11 . 1985 O : 1 

Kısaca özetlersek, İzmit Körfezi için önemli hu
suslar,. esas itibariyle kanalizasyon, körfez dolgusu 
ve" bir de İzmit'in evsel atıklar ve sınaî atıklarla, su 
meselesidir. Dolayısıyla, bizim hükümetimiz, bu ko
nuda, bugüne kadar ciddi projeler üzerine kurulmuş 
işler yapmaktadır ve yapacaktır. Önümüzdeki yıl için, 
bütün imkânlarımızı seferber edip, Yuvacık Barajı
nın da inşaatına başlamak, hükümetimizin düşüncesi 
ve programı içindedir. 

. Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Otağ?.. 
ORHAN OTAĞ (Kocaeli) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —Soru cevaplandırılmıştır. 
50. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-

kar'ın, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altunakar'ın, Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
51. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna

kar'ın, üniversitelerin tahsisatlarının zamanında öden-
memesinin sonuçlarına ilişkin sözlü sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
cevabı (6/483) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Mahmud Altunakar'ın, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi yer al
maktadır. 

"Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda dere edilen suallerimin Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanı tarafından şifahî olarak ce
vaplandırılması hususunda delaletinizi hürmetlerimle 
arz ve talep ederim. 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

Vaki sualim üzerine Maliye ve Gümrük Bakanı 
Sayın Ahmet Kurteebe Alptemoçin 8 Ekim 1985 'gü
nü, Büyük Millet Meclisi kürsüsünde, üniversitelerin 
borçil'u olduklarını, tahsisatları haricinde 'kanunen 
harcama yapamayacaklarını, dolayısıyla; paralarının 
tamamını teslim edilemediğini itiraf ve ifade buyur
dular. 

Buna 'göre : 
1. Çeşitli ifirma ve müesseselere 'borçlu olmaları 

cihetiyle üniversitelerin sarsılan manevî itibarlarının 
iadesi i için ne gilbi tedbirler düşünülmektedir? 

2. Üniversitelerin 'tahsisatlarını zamanında ve 
tam olarak alamamaktan maddî zararlarının olduğu 
gayri kabili inkâr olduğuna göre; 

a) Finansman dengesizliğinden hangi iş ünitesi 
ve faaliyetleri tehir edilmiştir? 

ıb) Müddetinde ikmal edilmeden ve akim kalan 
inşaatlara tahmil edilen malî külfet miktarı nedir? 
Meydana >geilen fark için mesuliyeti (kimler deruhte 
edecektir? 

c) (Bu şeraitte üniversitelerin müstakbel plan 
projeksiyonları sarsılmış mıdır? Sarsılmışsa hangi iş
lerden sarfınazar edilmiştir? 

3. Yıllık programlara müessir bu halin acı tab
losunda : 

a) Eğitim ve öğretim cihetinden, 
b) Alât ve edavat temininden, 
c) İstihdam ve kadro 'bakımından; 
Meydana gelen zarar tespit edilmiş midir? Elde 

edilen netice nedir? 
4. Bu sualler muvacehesinde Dicle Üniversite

sinin durum ve nasibi nedir? 
IBAŞJKAN — Buyurum Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLÜ (Malatya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Sayın Altunakar'ın, üni
versitelerin tahsisatlarımın zamanında ödemmemesinin 
sonuçlarına ilişkin olarak sormuş bulunduğu suallere 
cevap arz etmek içlin huzurlarınızda bulunmakta
yım. 

Sual Tin cevabı : Üniversitderimizin, tahsis edi
len ödeneklerin nakit olarak verilmemiş olması se
bebiyle, bazı 'firma ve müesseselere borçları bulun-
ımak'badır. Söz konusu borçlar, verilen ödenek kar
şılığı nalkitlerin tahsisli suretiyle ödenebilecektir. Yani, 
burada bir nakit darlığı söz konusudur ve borcun 
varlığı bir gerçektir. 

tSual 2-a'nın cevabı : Üniversite tahsisatının kar
şılığı nak'itlerin ödenmemesi sebebiyle, demirbaş 
alımları, gelecek yıllara sari inşaatlar, yurt içi ve yurt 
dışı seyahatler sınırlı olarak yapılabilmekte, bunun 
dışındaki her 'türlü hizmet yürütülmektedir., 

Sual 2-b'nin cevabı : Bayındırlık ve İskân Bakan
lığınca yapılan incelemeler sonucunda, her yıl, dü
zenlenen bir kararname ile inşaatlların birim maliyet
leri ve inşaatlarım gelecek yıllara aktarılan kısımla-
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nyla 'âg'ûi fiyat farkları tespit edilmektedir. 1985 yılı 
için tespit edilen fiyat farkı yüzde 4'5Uir. Ortaya çı
kan bu farkı, malî külfet yönünden Maliye ve Güm
rük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının, na
kit yönünden ise, Hazinenin deruhte edeceği şüphe
sizdir. 
- Sual 2-c'nin cevabı : Bu şartlarda üniversiteler 

genellikte yeni projelere gitmemekte, yatnrıımı devam 
eden planlarına öncelik vermektedirler. Devam eden 
yatırımlara öncelik verilmek suretiyle bu nakit sı
kıntısı atlatılmaya çalışılmaktadır. 

Suali 3'ün eevalbı : Üniversiteler de, bütün kamu 
kuruluşları gibi nakit sıkıntısı çekmekte ve ibu ne
denle günlük çalışmalarda zaman zaman aksamalar 
olabilmektedir. Ancak, Ibu durum, üniversiteye has 
bir konu değildir. Üniversitelerin 'borçları, yapılan 
ayrıntılı incelemelerden sonra transferler bölümüne 
konan paralarla ödenmekte veya zaten ödeneği olan
lar içlin, emanete alınıp, ödemeleri yaptırılmaktadır. 
Ancak, naklit akışlarında Ibazı sıkışıklıklar olabilmek -
tedir. 

Esasen, bu durum tamamen üniversitelerle ilgili 
değil tabiî, diğer bütün kamu 'kuruluşlarında zaman 
zaman nakit sıkıntısı çekildiğinde 'başvurulan işlem
ler olmaktadır. 

Bu açıdan, Dicle Üniversitesinin, diğer üniversite
lerimizden farklı bir durumda olmadığını bilgilerinize 
ve takdirlerinize arz etmek isterim efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Altunakar 'buyurun. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh

terem Başkan, Büyük Millet Meclisinlin kıymetli mil-
letvekilleri; sayın 'bakanın vermiş olduğu cevaptan 
dolayı kendilerine şükranlarımı arz ederim. 

Üniversitelerin 'borçları hakikaten vardır. Alacak
lılar paralarını istediği zaman, üniversite! erimiz ci
hetteki birtakımı manevî sıkıntı içine de girmektedir
ler. Bu durum, gerek efkârıumumiye, gerekse üni
versitede görev yapanlar ve öğrenciler tarafından 
üzün tüyle karşılanmak tadır. 

Anoak, sayın 'bakanın da 'buyurduğu şekilde, be
nim bu sual takririmi vermiş olduğum tarihten bu
güne kadar, hakikaten, yaptığım tetkikatta, bazı 
transferler yapmak suretiyle üniversitelerin sıkıntıları 
nispî de olsa izale edilmeye çalışılmıştır; fakat takdir 
•buyururlar ki, İstanbul Üniversitesi kütüphanesinin 
kitap aiamaımaktan dolayı sıkıntı içinde olması ve 
müşteki olması hakikaten üzücüdür. 
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, Diğer taraftan, benim en büyük endişem, tahsi
sat olarak sene içinde üniversitelere verilmesi düşü
nülen paraf:'arın kalması, ve sonra da, harcanmamış 
para şeklinde iptali cihetine gidilmesidir. Bütçeler 
yapıItrken, hemen hemen bütün üniversite mümes
silleri, memleketin şartlarını göz önünde bulundura
rak, mevcutla iktüfa etmeye çalıştıklarını ifade edi
yorlardı; yani, ihtiyaçların, verilenden çok fazla ol
duğunu kabul ediyorlardı. Bu ihtiyaçlar varken, eğer 
bir de tahsis edilen miktar kısılırsa, hakikaten üzü
cüdür. 

Sayın bakanın hüsnüniyetine ve bu husustaki ih
tisasına büyük bir itimadım vardır. 'Meseleleri yakın
dan takip edeceği ve -müşkülleri halledeceği inancı 
içinde, bakana teşekkür eder, hürmetlerimi arz ede
rim efendim. 
. BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

52. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İran 
İslam Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü nedeniyle 
İstanbul'da dağıtıldığı iddia edilen dergiye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/484) 

IBAŞKAN — 52 nci sırada Ordu Mil'letvekili 
Sayın Bahrîye Üçok'un, Başbakandan sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Bahriye Üçok?.. Yoklar. 
Cevap 'verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
53. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, içişleri Balkanın
dan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap- verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
54. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Ankaradaki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin İçişleri - Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, yine Erzurum Mil
letvekili Sayın Nalbantoğlu'nun, İçişleri Bakanından 
sözliü soru önergesi yer almalktadır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
55. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulunun sorumlulu
ğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 
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(BAŞKAN — 55 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Murat Sökmenoğlu'nun,- Başbakandan sözlü 
soru önergesi yer alımakladır. 

Sayın Sökmen oğlu?.. Buradalar. 
Cevaıp verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
56. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök- j 

menoğlunun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faali
yetlere karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Mü
dürlüğünce alman tedbirlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/489) 

BAŞKAN — 56 neı sırada, Hatay Milletvekilli 
Sayın Murat Sökmenoğlu'nun devlet 'bakanından 
sözlü soru önergesi yer ai'maktadır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yök. 
Sora ertelenmiştir. 
57. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen

oğlu'nun, Türkçe eğitim merkezleri kurulmasına iliş
kin sözlü sorusu ve Millî Eğitim Gendik ve Spor 
Bakanı Metin Emiroğlu'nun cevabı (6/490) 

BAŞKAN — 57 noi sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa 'Murat Sökmenoğlu'nun Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi yer al
maktadır. 

ıBu önerge için mehil talep edilmiş bulunduğun
dan sözlü soru önergesi... 

MtTJ î EfttTÎM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METfN EMÎROĞLU (Malatya) — önergeyi ce
vaplamak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan burada. 
Sözlü soru önergesini 'okutuyorum : 

Türkiye Büyük Mlillet Meclisi Başkanlığına 
Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçi çocuklarının 

Türk Dili ve Türk Kültürüne intibak edememeleri 
karşısında, aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Miıl'lî 
Eğitim Gençlik ye Spor Bakanı Sayın Metin Emir--
dğlu tarafından cevaplandırılması hususunda delale
tindi saygıyla rica ederim. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçi çocuk
larımın Türk diı'ine ve Türk kültürüne yeterince inti
bak edöbilmeleri için, Ankara Üniversitesinin Türk
çe Eğitim Merkezinin (TO'MER) şube açabilmesini 
sağlanmayı düşünüyor musunuz ve bu hususta ne g*bi 
tedbir alınmıştır? 

3 . 11 . 1985 O : 1 

2. Tüikçe eğitim merkezi TO'MER'in gelişme 
ve yayılması için maddi yardım sağlama, yeni bir 
fonla destekleme uygun 'görülmüş müdür? 

3. Millî irade limanına sığınarak Türkiye'yi 
kurtaran, Türkiye Cumhuriyetinin banisi eşsiz Ata
türk'ün 1985 Türkiye'sinde Türk dili ve Türk kül
türünün yeterince işlenamediği yörelerimizde gefcce-
ığ'mizin teminatı çocuklarımızın anadillerini da'ha iyi 
öğrenmeleri için, Türkçe eğitim merkezleri kurul
muş mudur? IBu hususta yeni ne gibi tedbirler alın
mıştır? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

'MÎLLÎ EĞtTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METtN EMÎROĞLU (Malatya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, Sayın Sökmenoğlu'nun 
Türkçe eğitim merkezleri kurut'imasına ilişkin sözlü 
soru önergesinin cevaplarını arz ediyorum. 

Soru 1. «Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçi 
çocuklarınım Türk Diline ve Türk Kültürüne yeterin
ce intibak edebilmeleri için Ankara Üniversitesinin 
Türkçe Eğitim Merkezinin (TOMER) şube açabil
mesini sağlamayı düşünüyor musunuz ve bu hususta 
ne gibi tedbirler alınmıştır.» 

Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçi ^çocuklarının, 
Türk diline ve Türk küi'ifcürüne intibak edebilmeleri 
için, bakarilığımızca ders kitaplarının hazırlanması 
sırasında, Ankara.Üniversitesi Türk Eğitim Merkezi 
'(TOMER)'im deneyim ve materyallerinden yararla
nılmıştır. Bu konuda müşterek çalışmalar, üniversi
telerle yapılan diğer çalışmaların meyanında sürdü
rülecektir. 

Gerçekten, yurt dışındaki işçi çocuklarımızın 
eğitimi konusunda, kitap yazma seferberliği 'içerisin
de ayrı bir ünite kurularak, yurt dışındaki işçi ço-
cuklarıımız için de, bu kitapların zararlı akımlardan 
ayıklanmış bir surette, çocuklarımızın istifadesine 
'sunulması- faaliyetleri ciddiyetle ve etkimlikle yürütül
mektedir. 

Bugün huzurlarınıza gelmeden önce bu konuda 
Alman heyetli ile bir toplantı yaptım. Türkçe, Türk 
Kültürü ve din bilgisi derslerinde, Almanya'daki ço-
cuklarıımız için özeit kitaplar hazırlatılmakta; bunun 
yanında, elğitim müfredatları ve bir öğretmen kıla
vuzu da ayrıca hazırlanmış bulunmaktadır, özellik
le Kuzey Ren Westfalya Eyaletinin ilgili temsilcdle-
r'yle hükümetimizin bu konuda yapmış bulunduğu 
anlaşmalar uyarınca, Almanya'daki çocuklarımızın 
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aşağı yukarı yarısına yakınının -tabiî orada eyalet ' 
«istemi var, muhtelif eyaletlerde değişik eğitim sis
temleri var- istifade edebileceği kitpalar, 'hazırlan
ma aşamasına gelmiş tir. Ancak, bilindiği gibi, sis
tem biraz değişik oluyor. Biz bu kitapları kendi eği
tim sistemimize 'göre hazırlaımış durumdayız, bun
lar (bitmiştir; 'fakat onlar, kendi ülkelerinde, Türk 
çocuklarının devam ettiği Alman okullarında, bu 
dersleri kendi müfredatlarına ©öre okutmak duru
mundadırlar. 

IBu açıdan, 2 sendik bir 'gecikme olabileceği dik
kate alınmak suretiyle, bu adaptasyonu sağlayabil
mek bakımından, çocuklarımıza bu kitapları bir an 
evvel vermek zarureti karşısında kendilerine şöyle 
bir anlaşma teklifinde bulunduk: Biz, hazıriadiğimiz 
kitapları, 2 seneyi beklemeden, Türk kitapları ola
rak bastırıp, kendilerine vermeyi teklif ettik. Bu ko
nuda bir ön anlaşma, mutabakat temin edilmiştir,' 
nihaî mutabakat için ilgiıli bakanlıkla temaslar ya
pılacaktır. 

Diğer taraftan, 2 sene içerisinde, Alman tekniği
me 'göre, Türk Kültürü, Türkçe ve din bilgisi ders 
kitaplarının hazırlanması için de yine komisyon ça
lışmaları sürdürülecektir. Tabiî, bakanlığımız bünye
sinde yaptığımız 'faaliyetlerde, Ankara Üniversitesi 
Türkçe Eğitim Merkezi (TÖMER) de dahil olmak 
üzere, bu konuda diğer üniversitelerimizdeki dene
yimlerden istifade etmekteyiz. Birinci sualin cevabını 
bu suretle arz etmiş oluyorum. 

ISoru 2. «Türkçe Eğitim Merkezi (TOMER)'in 
gelişime ve yayılması için maddî yardım sağlama, 
yeni bir fonla destekleme uygun görülmüş müdür? 

1739 sayılı 'Millî Eğitim Temel Kanununda belir
tilen Türk millî eğitimlinin amaçları ve aynı kanu
nun 10 uncu maddesinde belirtildiği üzere, «milî 
Mrlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri 
olan Türk Dilinin, eğitimin 'her kademesinde, özel
likleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğren
mesine önem verilir» maddesi çerçevesinde, Türk 
Dili ve Türk Kültürünün öğretilmesi konusundaki 
faaliyetler bakanlığımız tarafından desteklenımektedlir. 

(Soru 3. «Millî irade limanına sığınarak Türki
ye'yi kurtaran Türkiye Cumhuriyetinin banisi eşsiz 
Atatürk'ün, 1985 Türkiye'sinde Türk Dili ve Türk 
kültürünün yeterince işlenemediği yörelerimizde, ge
leceğimizin teminatı çoeuklarıımızın anadillerini daha 
iyi öğrenmeleri için, Türkçe eğitim merkezileri ku- j 
ru'Imuş mudur? Bu hususta yeni ne gibi tedbirler f 
alınmıştır?» j 
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12 Eylül Harekâtımdan sonra, 1981 - 1982 öğre
tim yılından başlamak üzere, kalkınmada öncelikli 
illerde görev yapan ilkokul öğretmenlerine Türk Dili 
öğretimi seminerleri düzenfenımiştlr. 1984 - 1985 öğ
retim yılında, konunun öneminin ve ciddiyetinin id
rakine varan bakanlığımız, bir taraftan, bu yöreler
de görev yapan ilkokul öğretmenlerinin mükemmel 
bir Türkçe eğitimi için, yine aynı yörede görev ya
pan ilköğretim müfettişleriyle, branş öğretmeni erin
den oluşan monitör yetiştirme, 'hizmet içi eğitim faa
liyetlerine başlamış, kaynak ve kılavuz kitapları ha
zırlanmıştır. Bütün okullarımızı, Türk Dili ve kül
türünün yeterince işlenmesi için birer -«Türkçe Eği
tim Merkezi» halline getirme gayreti içerisindeyiz 

Saygılarımla arz ederim efendim. (Alkışlar) 

•BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, konuşacak mı
sınız? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
—̂  Evet. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlü soru
ma cevap veren sayın bakana huzurlarınızda teşek
kür ederim. 

Ankara Üniversitesinin, Almanya'da faaliyette 
bulunması çok faydalı olmuştur. Sayın bakanın, bu
gün Almanlarla yapılan ön anlaşma haberi, gelece
ğimizin teminatı- çocuklarımız için fevkalade sevin
diricidir; ancak, maddî destek sağlanmazsa, teşeb
büsün yarım kalacağı kanaatindeyiz. 

Ayrıca, Türk Dili ve Türk kültürünün yayılması 
için memleketlimizin geri kalmış yörelerinde seminer
lerin kâfi gelmeyeceği muhakkaktır. 'Bu hususta ba
kanlığın daha ciddî tedbir almasını istiyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

58. •— Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Ereğli Ovasındaki sulama suyu ihtiyacına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/491) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Konya Milletvekili 
Sayın 'Salim Erenin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Erd?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
İSözlü soru ertelenmiştir. 
59. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, 

gençlerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 
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BAŞKAN — 59 uncu sırada, tzımir Milletvekili 
Sayın Hüseyin Aydemir'in, Başbakandan sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Aydemir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
60. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-

taş'ın zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 

(BAŞKAN — 60 ,ncı sırada, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirfcaş'ın, Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Demirtaş?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
61. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, müteah

hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Konya- Milletvekili 
Salim BreTin, Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'balkan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir, 

62. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495)^ 

BAŞKAN — 62 neft sırada, Erzurum Milletveklili 
Hilmi Nıallban'toığlu'nun, Barbakandan sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

63. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yu
nanistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasın
daki bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Adana Milletve
kili Cüneyt Canver'in, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Canver?.. Yoklar. 

Cevap verecek sayın bakan?.! Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

64. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nuksever'in, Edirne • İpsala İlçesi İbriktepe Belediye 
Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/497) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Seyit Hüsamettin Konuksever'in, İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Konuksever?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

65. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nuksever'in, Edirne Çimento Fabrikası inşaatının dur-

| durulma nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/498) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Seyit Hüsamettin Konuksever'in, Başbakandan sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Konuksever?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir, 

66. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ün, Kır
şehir - Kaman İlçesi Akpınar Kasabası Belediye Baş
kanı hakkındaki şikâyete ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/499) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Sinop Milletvekili 
özer Gürbüz'ün, İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi vardır. 

Sayın Gürbüz?.. Yoklar. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

155 — 
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VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kantin Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (1) 

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

1 inci sıradaki, «Antalya Milletvekili Ali Dizdar
oğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 
178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ile Nevşehir Milletvekili Turan Öztürk ve 31 
arkadaşının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu» nun müzakerelerine geçiyo
ruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini alsınlar efendim. 
Komisyon bulunmadığı için teklifin müzakeresi 

ertelenmiştir. 

2. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu 
(1/669) (S. Sayısı : 332 ve 332'ye 1 inci ek) (2) 

BAŞKAN — 2 nci sırada bulunan «1479 Sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu» nun müzakerelerine ge
çiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

Bilindiği üzere, tasarının tümü ile, 1 inci madde 
ve çerçeve 2 nci maddeye bağlı geçici madde 6'ya 
kadar müzakereleri tamamlanmış ve yüksek tasvip
lerimizle kabul edilmiştir. 

Geçici 7 nci madde, verilen ve kabul edilen öner
gelerle birlikte komisyon tarafından geri alınmış 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 inci 
Birleşim Tutanağına; 82'ye 1 inci ek S. Sayılı Bas
mayazı 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tutanağına 
eklidir. 

(2) 332 S. Sayılı Basmayazı 7.6.1985 tarihli 109 
, uncu Birleşim Tutanağına; 332'ye 1 inci ek S. Sayılı 
Basmayazı bu birleşim tutanağına eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

bulunduğundan, geçici 7 nci madde komisyon tara
fından yeniden düzenlenmiş ve komisyonun geçici 
7 nci madde, hakkındaki raporu sayın üyelere dağı
tılmış bulunmaktadır. 

Komisyonun yeniden hazırladığı raporu ve geçici 
7 nci madde ile ilgili düzenlemeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Mifet Meclisinin 7.6.1985 tarih 
ve 109 uncu Birleşimimde görüşülmeye 'başlamam 1/669 
esas sayılı «1479 sayıüı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarlısının Komisyonca içtüzüğün 89 uncu 
maddesine göre geri alınan komisyon metnimin çer
çeve 2 nci maddesime bağili geçici 7 nci maddesi ve 
Geme! Kuralca kalbul edilen değişiklik önergesi, Ko
misyonumuzun 31 Ekim 1985 tarihli 2 nci Birle-
ş'knimıde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mus
tafa Kalemli, Bakamluk ve Kurum temsilcilerinim de 
'katılmasıyla görüşülüp incelendi. 

1479 sayılı Kamumun kalbul tarihinde ileri yaşta
ki vatandaşlarımızın da Kanunun getirdiği imkân
lardan yararlanabilmeleri içim geriye doğru on yıllık 
hizmet belge&i getirme halkkı tanımıştı. Bugün ay
lıklarından on yıl müddetle '% 10 oranımda sağlık 
sigortası primi kesilecek ilgililerin çoğunluğu bu hak

l a n yararlanarak Bağ - Kur'dan aylık alma imkânı
ma 'kavuşmuşiardır; Bağ - Kur'a prim ödeme süreleri 
ortalama beş yıldır. Bu defa Bağ - Kur sağlık sigor
tası ihdas edilirken bu oranım % 5'e indirilmesi bu 
kimselere tanınacak mükerrer bir iımkân olacaktır. 

Sağlılk sigortasından yararilaımacak olan nihayet, 
ister emekli olsum, ister çalışıyor olsun, bir insaıı-
dıır, Sosyal sigorta kavramında mihnet külfet dengesi 
esas olduğundan, herhangi bir karşılık olmadan hiz
met vermek mümkün olmayacaktır. Bu sebeple ak
tif sigortalıdan % 12 oranımda sağlık sigortası pri
mi alımıırkem, aynı hizmetten, yaırarlamacatk pasif si
gortalıdan prirn ahmmaması Kurumu kaynak soru
nuyla karşı karşıya bırakacaktır. Bunun yanında bu 
(kesimdeki vatandaşlarımızın çoğu emeıklli ve yaşlı
dır; dolayısıyla sağlık yaırdımıından en çok istifade 
edecekler de bunlardır. 

Halen 49 katsayı ile em düşük basamak göster
ge rakamından aylık alam bir ikisinin elime ortalama 
8 500 lira geçmekte ve kendisinden % 10 oranında 
850 lira sağlık sijgortaısı primi kesilecektir. Bugün 
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S.SJK, ve Emekli Sandığı mensupları (için ortalama 
dosya başına yılda 23 000 lika sağlık harcaması ya-
pıknaktadar. Bağ - Kıur da aynı miktarın ancak üçte 
birisini karşılayacaktır, ©u oram bir de % 5'e indi
rildiği tekdirde, ileride Kurum sigortalılarına hiz
meti verememe durumuyla karşı karşıya kalacak ve 
'belki de hizmeti durdurmak zorunda kalacaktır. 

Söz konusu madde, daha önce Komisyonca kabul 
edilen şekliyle kanunlaştığı takdirde» 

a) Haden Bağ - Kur'dan emekli, malul veya hak 
ısahibi sıiatıyla aylık almakta olanların aylıkların
dan, kanunun kendilerine uygulanmaya başlandığı 
tarihten itibaren on yıl süre öle % 10 oranında, 

b) Kanun kendilerine uygulanmaya başlandıktan 
sonra emekli veya (malul aylığı bağlanacaklar He 
bunların hak sahiplerinin aylıklarından ise, daha ön
ce % 12 oranında ödedikleri prim oranı % 10'a 
indirilerek ve süre on yıla tamamlanacak sekilide, ka
nunda belirtilen usul ve esaslara göre sağlık sigorta-

. sı primi tahsil edinecektir. 
Genel Kurulda kalbul edilen önerge ise söz konu

su sağlık sigortası priminin aynı şart ve süre için 
bağlanacak maaş tutarının !% 5 oranında tahsil edil
mesini öngörüyordu. 

işte bu sebeplerle Komisyonumuz önergedeki asga
rî oranla, Komisyonumuzca daha önce kalbul edilen 
% 10 oranı arasında, Kurumun sağlık sigortası fo
nunun gelir - gider durumunu da göz önünde bulun
durarak her yıl gerçeğe yakın bir tercih yapma yet
kisinin Bakanlar Kurulunla verilmesi doğrultusunda 
verilen bir önergeyi kabul ederek maddeyi yeni şek
liyle düzenlemiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak 
üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Burhan Kara; 
(Giresun) 

iBaşfcanvefcil ve arkadaşları 

Aylık alanlardan kesilecek sağlık sigortası primi 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu (Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte Kurumdan aylık almakta, olanların 
aylıklarından on yıl süre ile kesilecek prim oranla
rı scağkk sigortası fonunun gelir gider muvazenesi 
de göz önünde bulundurularak, 'her yıl Bakanlar Ku
rulunca tespit edilir. Ancak 'bu oran % 5'ten az 
% lO'dan fazla lolamaz. 

Kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağla
nanlar ıMıe hak saleplerinin aylıklarından kesilecek 

sigortası primi, sigortalının daha önce öde
diği süreler dahil on yılı geçemez. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde Sayın 
Sabri Irmak grup adına söz istemişlerdir.; 

Sayın Irmak?.,. Yok. 
Geçici 7 noi madde üzerinde başka söz isteyen 

var mı?... 
M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzel. 

M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; Bağ - Kur sağlık 
sigortasından yararlanacaklar hakkında getirilen bu 
hükmün esas maddesinin 'temelinde, zannediyorum 
bazı yanlışlıklar var. 

Gerekçe olarak komisyonun raporunda belirti
len husus aynen şöyle oluyor: Sağlık sigortasından 
yararlanacak olan, nihayet - ister emekli olsun, is
ter çalışıyor olsun - bir insandır. Sosyal sigorta kav
ramında, nimet - külfet dengesi esas okluğundan, 
herhangi Ibir karşılık olmadan hizmet vermek müm
kün olmayacaktır, deniyor. 

Her ışeyden evvel, sosyal sigorta kavramı içeri
sinde, «nimet-külfet dengesi» diye bir dengenin, ça
lışanlarla, çalışmayanlar (emekliler) arasında bir ayı
rım şeklinde getirilmesi, sosyal sigortanın kendi esas 
kavramına aykırıdır. Kapitaılıizasyon sistemiyle, yü
rütülen 'bir sosyal sigortanın, bî r sağlık sigortası ha
linde, repartisyon sistemline dönüşmesi halimde, ni
met-külfet esası dahi yine mevzubahis olamaz. Sos
yal sigortanın esas 'bünyesi, nimet-külfet dengesinin, 
çalışanların çalıştıkları sırada ödedikleri primlerle, 
emekli olduktan sonra o çalışanın ist ifade edeceği 
miktar bakımından ancak, bir aktuaıryal denge ku
rulmak 'suretiyle yürütülmesi genel esastır ve sosyal 
sigortaların dünya çapında prensibidir. Bunun için, 
repartisyon sistemine dönüşerek, bir sağlık sigorta
sının, nimet-külfet primi şekliyle görülmesi dahi, as
lında sosyal sigorta fikrine ve prensibine aykındnr. 
Bu, bir nimet-külfet sekiliyle müdafaa edilmek değil; 
ancak, bunun, açık verecek bir sigorta kolunun, ça
lışanlardan elde edilecek primlerle, çalıştıkları dev
rede karşılıklarını verdikleri sırada, çalışamayacak
ları devrenin nimetlerini alabilmek üzere getirilecek 
bir ak'tuarya hesabının ortaya konulması lazımdır. 

Nimet-külfet'e geldiğimiz vakit, o zaıman sayın ba
kan, Sosyal Sigortalarda kendisi hizmet verdiği sü
rede, karşısına gelen bir hastanın, bir emekli hasta
nın, bir yaşlı hastanın, ille, «Sen bunun külfetine 
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'katlanmadın ki, ben sana şimdi ıbu nimeti para ide 
vereceğim» demiş ölmasımı da, herhalde kendi tec
rübelerinden çıkartmak mümkün olamayacaktır. 

O itibarla, her şeyden evvel, burada getirilen ni-
(met-külffet dengesinden, bir defa, uzak kalınmak la
zımdır. «Niımet-küllfet dengesi» denildiği valk.it,. ge
tirilen bu 'tasanda, bana göre, bildiğim ıkadarıyla, bir 
aktuaryal denge hesabınım henüz daha yapılmamış 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Halbuki, sosyal sigor
tanın esas prensibi, çalışanın, çalışmakta iken öde
diği primlerle, çalışamadığı sürede (kendisine verlle-
celk nimetleri karşılayacak derecede bir aktuaryal 
dengenin ortaya çıkarılmasını amirdir. 

Deniyor İki, «Bumun yanında, bu kes imdeki va
tandaşlarımızın çoğu emekli ve yaşlıdır; dolayısıyla, 
sağlık yardımından en çok istifade edecekler de bun
lardır.» 

En çok istifade edecekler Ibunlarsa, en çok: 'kül-
föte de onlar mı kaJtlanaoalktıır? Böyle şey ölımaz 
arkadaşlar. 

«En düşük basamıak gösterge rakamından aylık 
alan bir ikisinin eline ortalama 8 500 lira geçmek
te» deniyor. 

8 500 liradan yüzde 10 kestiğinizde, 7 650 lira 
geçecektir. Bu, bir emeklinin aylığıdır... Başka hiç
bir şey söylemiyorum:; bir emekliye 7 650 lira ve
riyoruz... Muhterem arkadaşlarım, bu nasıl bir ak
tuaryal denge hesabıdır? 

Geçici madde metninde, ikinci' satırda, sağlık si
gortası fonunun ıgelir-ıgider muvazenesi de göz önün
de bulundurularak, bu yetki Bakanlar 'Kuruluna 
veriliyor. 

Gelir-gider muvazenesine istinat ettirdiğiniz an
da, bu sağlık sigortası kolunun açık vermesi halinde, 
bundan istifade edecek kişilerin külfetlerini çok da
ha ağırlaştıracağımı kabul etmek demek olur ki, bu, 
sosyal sigorta politikasına uymaz. O itibarla, mad
denin bir başka türlü yazılmasında ve iyi tetkik edil-
mesimde yarar olacaktır. 

BlAŞKAN — Sayın Üzel, lütfen toparlayınız, sü
reniz .doldu efendim. 

M. NURİ ÜZEL '(Devamla) — Bitiyor efendim. 

«Gelir-ıgider muvazenesi» yerine, belki çok da
ha isabetli bir ifade ile «aktuaryal denge göz önün
de bulundurularak» denseydi; işıte bu yüzde 5'le yüz
de 10 arasındaki miktarların tam ilmî karşılığı, bun
dan istifade edecek kişilere (getirilecek külfet bakı
mlından daha isabetli bir hesaba oturtulabilirdi. 
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Geçici ımaddenin son cümlesinde de bir düşük
lük var; zannediyorum şimdi bunu komisyon na
zarı itibara alabilir : «Kanunun yürüdük tarihinden 
sonra aylık bağlananlar ile, halk sahiplerinin aylık
larımdan kesilecek sağlık sigortası primi', sigortalı
nın daha önce ödediği süreler dahil 10 yılı geçe
mez» diyor. 

Burada ifade düşüklüğü var. Sağlık sigortası pri
mi 10 yılı mı geçemez; yoksa, sağlık sigortası pri
minin kesildiği süre mi 10 yılı ıgeçemez? Buna bir 
açıklık getirilmek lazımdır. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, 1479 sayılı Bağ - Kur Ya
sasına, esnaf ve sanatkârlarımıza sağlık hizmeti ve
recek şekilde bir tadil tasarısı getirirken, pek çok şey
leri düşündük. Düşündüğümüz birinci konu nedir? 

Bakınız, 1479 sayılı Yasa, 1971 yılında kabul edil
miş; 1972 yılında da uygulamaya geçilmiş. 1972 yı
lından 1985 yılına kadar da, bütün, görevliler, bütün 
ilgililer ve bütün siyasî iktidarlar - ki, o görevlilerin 
içinde Sayın Nuri Üzel de bulunmaktadırlar; hem 
Sosyal Sigortalar Kurumunda çalıştığında, hem de 
Çalışma Bakanlığında değerli görevler yaptığı za
manlarda - bu Yasayı bir türlü Yüce Meclisin önüne 
getirmemişler. Biz şimdi, esnaf ve sanatkârımıza bir 
aspirin dahi veremeyen Bağ - Kur'un bu hatasını dü
zeltmek, bu yanlış uygulamayı ortadan kaldırmak 
için, hükümet olarak büyük bir gayret gösterdik ve 
geçen yıl bu yasayı Yüce Meclise takdim ettik. 

Bu kürsüye çıkıp, «Bu kanun şöyle veya böyle 
olmalıydı» diye saatler boyu konuşmak mümkündür; 
biz buna saygı duyarız. Mutlaka aksak yönleri var
sa, bunları düzeltmek için yapılan değerli çabalan 
da takdirle karşılarız. Bu tartışmalar geçen yıl yapıl
dı; bugün burada yapılmasının hiçbir manası yok. 
Sadece, geçen yıl, bir değerli milletvekili arkadaşımı
zın verdiği değişiklik önergesiyle, Mecliste beliren ira
de karşısında, komisyon, «Eğer, bu şekilde bir öner
ge ile madde değiştirilirse, Bağ - Kur'un aktif - pasif 
dengesinde büyük bir açık olur ve bu sigorta, sağlık 
hizmetini esnaf ve sanatkârımıza götürmekte güçlük 
çeker; komisyon tekrar bunu görüşsün» gerekçesiyle 
bu önergeyle geçici 7 nci maddeyi geri aldı, tekrar 
görüştü «ve Yüce Meclisin iradesine de saygı duya-
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rak, bir orta yol buldu. Getirilen madde budur; biz 
burada bugün bunu tartışıyoruz; yoksa «Sigorta şöy
le olmalıydı, böyle olmalıydı» tartışmasına ben gir
mek istemiyorum; girersek, zaten burada bu tartış
mayı bitiremeyiz. 

Biz, esnaf ve sanatkârımıza, bakanlık olarak, hü
kümet olarak, sağlık hizmeti getiriyoruz. Sanırım ki, 
bunda hepimiz hemfikiriz. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
benim öğrenmek istediğim, şunlardır : Bu madde 
emeklileri kapsıyor mu? 

Emekli olan kimsenin çalışırken aldığı ücretle, 
emekli olduğunda aldığı ücret arasındaki fark nedir? 
Ortalama bir rakam verebilirler mi? 

Devlet, bunun külfetinin ne kadarını yükleniyor? 
Bunu da oran olarak verebilirler mi? 

BAŞKAN — Komisyondan mı talep ediyorsunuz, 
hükümetten mi efendim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hükümetten. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bağ - Kur'da 
aktif - pasif oranı 1/8'dir. 

Devlet hiçbir yardımda bulunmayacaktır; Bağ -
Kur, kendi özel kaynaklarından sağlayacaktır. 

Bu madde tamamen emeklileri kapsamaktadır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Geçici 7 nci madde üzerinde başkaca söz iste

yen?.. Yok. 
Geçici 7 nci maddeyi, komisyondan geldiği şek

liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeye bağlı geçici maddeler, geçici 7 nci 
maddeye kadar kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul ettiğiniz geçici maddelerle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 
MADDE 3. — Bu Kanun, yayımı tarihini takip 

eden aybaşından itibaren dört ay sonra yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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önergeler vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkâr
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının yürürlük maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Haydar Özalp 
Zonguldak Niğde 

Hikmet Bicentürk Kadir Demir 
içel Konya 

İsmail Saruhan 
Ankara 

Yürürlük 
MADDE 3. — Bu Kanunun hükümleri 1.1.1986 

tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
332 sıra sayılı 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 

ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Şen Ahmet Doğru 
Artvin Artvin 

Ayçan Çakıroğulları Saffet Sakarya 
Denizli Çankırı 

Hüseyin Barlas Doğu 
Ankara 

MADDE 3. — Bu Kanun 1.1.1986 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahiyette 
olduğu için, önergelerin birinci sırada okunanını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi, kabul ettiğiniz önergeyle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... 3 üncü madde değişiklik önergesiyle birlikte ka
bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Var Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzel. 
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Yalnız Sayın Üzel, konuşmanızın bu maddeyle il
gili olmasını, sayın bakanla muhavere şeklinde cere
yan etmemesini rica edeceğim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; sayın bakanla mu
havere etmeyecek şekilde, tasarının yürütme maddesi 
üzerinde fikrimi söyleyeceğim. 

Tasarının yürürlük maddesine geçince, pek ta
biidir ki, tasarının kabul edilen şekliyle yürürlüğe 
girecek olması karşısında söylenecek bir söz kalmı
yor. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütecek; buna 
diyecek bir şey yok. 

Sayın bakan burada bana, kalbî ve samimî oldu
ğuna inandığım bazı iltifatlarda'bulundu; ancak, sa- . 
yın bakanın anladığı şekilde bu kanunun yürürlüğüne. 
sanki karşıymışız gibi ve sanki Sosyal Sigortalara ait 
bazı konuları tenkit ediyormuş gibi anlaşılmışsam, 
maksadım o değil. Tasarı gelmiş, komisyondan geç
miş; ancak bunun çok daha derin ve uygun bir tet
kikle yürüyebileceği üzerinde fikrimi arz etmiştim. 
Yine de, geçici 7 nci madde, oylarınızla kabul edildi; 
fakat bu maddeyi dikkatlice okuduğumuz takdirde 
görülecektir ki, Bakanlar Kurulunun yürüteceği bu 
geçici 7 nci maddenin son fıkrası, yine de cümle ba
kımından düşüktür. Bu şekilde kabul edilmiştir, söy
leyecek bir şey yok, bu şekilde yürütülecektir. 

Aslında, hükümet üyesi olarak sayın bakanın ve 
Komisyonun bu kanun tasarısını getirmesinde büyük 
bir isabet vardır. Kendi dönemimizde, görev yaptı
ğımız zaman, bunlar henüz aktuaryal denge hesapla
rına uymadığı için, o günkü şartlar bakımından yü
rürlüğe konulamıyordu. 

- BAŞKAN — Sayın Üzel, ben bir veya iki daki
ka konuşmanızda hiçbir mahzur görmedim; fakat bu 
konuda tatbikatta bir hata yapılırsa, başka zamanda 
da devam edeceği endişesine istinaden ikaz etmiştim. 

Bu itibarla, böyle bir teamülü yaratmama bakı
mından, sadece maddenin konusu üzerinde konuşma
nızı rica edeceğim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Sayın Başkan, 
haklısınız, doğrudur. 

BAŞKAN — Aksi takdirde bu, başkaları tarafın
dan da suiistimal konusu olur; ileride benim yanlış 
bir tatbikatım söz konusu olur ki, bu, tabiatıyla, mü
zakereleri felce uğratır.* Bu itibarla, madde üzerinde 
konuşmanızı rica edeceğim. 

M. NURt ÜZEL (Devamla) — Sayın Başkan, 
söylediğiniz gibi, hiçbir şekilde münakaşa açmak ni

yetinde değildim ve bunu da ben uygun görmem za
ten. 

BAŞKAN — Ben maksadımı ifade ettim efen
dim. 

M. NURt ÜZEL (Devamla) — Tamamıyla Sa
yın Başkanla birlikteyim; ancak, Bakanlar Kurulu 
tarafından yürütülürken, geçici 7 nci maddenin son 
aldığı şeklin cümle .düşüklüğü bakımından herhangi 
bir şekilde yanlışlığa meydan vermemesi için bu açık
lamamı da birlikte zabıtlara geçirme gereğini duy
dum. Bunun getireceği açıklık, doğru bir yürütme ba
kımından uygun olacak diye düşündüm. Bunlarla 
birlikte tekrar hükümeti, sayın bakanı tebrik ederim; 
bu kanunun yürürlüğe girmesiyle büyük bir kesim, 
büyük bir ferahlığa kavuşacaktır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
Kanun Tasarısının tümü üzerindeki müzakereler 

tamamlanmıştır. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 
3. — Öze! Öğretim Kurumları Kanununun Bir 

Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sa
yısı : 349) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Özıel öğretim Ku-
rumikrıı Kanununum B'ir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Mıillî Eğitim Komis
yonu Raporunum mıüzalkereHierinıe geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerîerimii alsınlar. 
•Malumîarı veemiılte, tasarının tümü üzerindeki 

müzaikereter tamamlanmış, maddeleıne geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Şimdi, 1 indi maddenin müzaikeresiinıe geçiyoruz. 
1 linçi maddeyi okutuyorum1: 

özel öğretim Kurumlan Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 625 sayılı Kanunum 3035 sayılı 
Kanunla değişik 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğİ!ştiırIm!iıştiı\ 

«•Madde 5. — YaJlmıtz yabancı uyruklu öğrencile
rin devam edebileceği mitetlierarası öğretim kuru
mu; yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişiler tarafın-

(1) 349 S. Sayılı Basmayazı 23.10.1985 tarihli 
20 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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dan, doğrudan veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık 
yolu ile, 6224 sayiı Yabancı Sermaye Teşvik Ka
nunu çerçevesinde, Milî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığının izni i e açılabilir. Türk vatandaşları ve tü
zelkişiler de kendi adlarına aynı maksatla milletler
arası malhiyette öğretim kurumu açabilirler. 

Bu öğretim kurumlarında Tüırtk Devletinin güven
liğine ve menfaatlerine aykırı ve Türk milleti ve mil
lî değerleri aleyhinde eğitim ve öğretim yapılamaz. 

Bu öğretim kurumlarının, müfredat programları, 
Türk Devletinin millî güvenliğine ve «menfaatlerine 
ayıları olmamak kayıt ve şartıyla. kurum idaresince 
hazırlanarak Bakanlığa sunulur. 

Bu okullarda idare, eğitim - öğretim faaliyetleri, 
öğrenci, öğretmen ücretleri ve diğer hususlarla ilgili 
işlemlier kurum idaresince hazırlanan esaslara göre 
yürüitülüır.» 

BAŞKAN — Mıaıdde üzerinde söz isteyen?... 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına. 
BAvŞKAN — SHP Grubu adına, buyurun Sayın 

Tutum. 

SHP GRUBU ADTNA CAHtT TUTUM (Balı
kesir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; hu madde, 
aslında, takışmakta olduğumuz kanunun özünü oluş
turmaktadır. Geneli üzerinde yaptığımız konuşmada 
da bazı sorunları ortaya atmıştık. Sorunları şöyle 
bir tekrar edecek olursak birincisi, kurulması öngö
rülen, hu, milletlerarası - eski kanunda - daha Türk
çe bir terimle, Uluslararası öğretim Kurumunun kap
samına neler girmektedir diye sormuştuk; kastedi
lenin ismi, eğer, özel öğretim kurumu ise, «özel 
öğretim kurumu» denilince, nelerin akla gelebileceği
ni sonmuşltuk., 

625 sayılı Yasanın, il inci maddesinde, özel öğ
retini kurumu, dolaylı yoldan tanımlandığına göre, 
bu deyimin kapsamına, okul öncesi eğitim, ilfcöğre-
ıtlim, ortaöğretim, hu düzeyde haberleşme ile öğre
tim yapan kuruluşıl'ar, çeşitli kurslar, dershaneler, 
öğrenci etüt merkezleri, biçki - dikiş yurtları gibi, 
çok değişik nitelikte öğretim kurumları girmekte
dir. Dolayısıyla, ibiz, bu maddeyi kabul ettiğimiz 
zaman şu saydığım tüm kurumlar, uluslararası ni
telikte açılacak olan bu özel öğretim kurumu kap
samında mı telâkki edilecektir? Bunun yeniden za
bıtlara geçmesi bakımından açıklığa kavuşturulma
sında yarar var. 

İkincisi1: Vakıf yolu kaldırılıyor; ilginçtir... Ge
rekçesinde ise, «Medenî Kanuna göre, vakıf yöne

ticilerinin Türk uyruklu olması zorunludur; ancak, 
vakfa ait eğitim, bilim, sanat, tıp ve sağlık kuruluş
larının yönetim organlarında salt çoğunluk oluştur
mamak şartıyla yaJbancı uyrukluların da görev al
malarına Balkanlar Kurulunca karar verilebilir» de
niyor. Böylelikle, bunun çok zor olduğunu, onun için, 
bu yolu bütünüyle ortadan kaldırdıklarını söylüyor
lar. 

Eğer, şu sözünü ettiğimiz eğitimin anaamacı, kâr 
değil ise, ki ofaıamafc gerekir, o zaman, vakıf ara
cılığı ile bunun kurulması neden dışlansın; neden, bir 
yol olarak, muhafaza ©dilmesin? Sayın Hükümetin 
cevaplamasını istediğimiz ikinci önemli nokta bu
dur. 

Üçüncü nokta, bu okulları açmak isteyen yaban
cı uyrukluların nasıl mülk edinecekleridir. Yaban
cı Sermayeyi Teşvik Kanunu çerçevesinde farklı bir 
olay vardır; yabancıların ülkede mülk edinmesi, yine 
farklı bir rejime ta'bidir. Aoaiba, bu nasıl işletile
cektir? özelikle, yabancılar tarafından açılacak bu 
kurumların edineceği taşınmaz malları (başkalarına 
devredebilecekler midir? Son derece önemli bir 
nokta; yani, yabancılar 'tarafından açılacak bu kurum
ların iktisap edecekleri malları başkalarına devre
debilecekler mi? Bu kurumlar 'kapatılsa bile, üçüncü 
şahıslar tarafından mülk edinilemeyeceği yolundaki 
625 sayılı Yalsaidian özel öğrettilm kuuruımları için ge
tirilen bu yasak hükmü, bunlara da uygulanacak mı? 
Yanlı, bunlar devredilirken kime devredilecek; dev
lete mi, Millî Eğitim Bakanlığına mı, yoksa daha baş
ka kişilere mi? özellikte bu noktanın hükümet tara
fından açıklanması gerekir. 

4 üncü sorumuz şu idi; «Bu yolla, dinî eğitim ya
pan kurumlar açılabilir mi? Saiyın balkan onu cevapla
mışlardı; «İdarenin takdirine girmekle beraber, böy
le bir şey düşünmüyoruz.» dediler. Yani, 3035 sayı
lı Kanumun 3 üncü maddesindeki yasak, bu kurumla
ra da uygulanacak mı? Bunun, tekrar, teyiden belir
tilmesi gerekir. 

Muhterem üyeler, 5 inci 'konu, bu kurumlara uy
gulanacak müeyyide konusudur. Burada, ikinci fık
rada, «Millî değenler aleyhine eğitim ve öğretim yapı
latmaz» denerek, bir yasak hükmü getirilmektedir. 

Bu yalsalk hükmünün müeyyidesi nedir ve bu dene
tim nasıl icra edilecektir? Yani, 625 sayılı Yasada 
özel öğretim kurumları için getirilen denetim yolları, 
bütünüyle bunlar içlin de işletilebilecek midir? Peri
yodik veya düzensiz aralıklarla nasıl bir denetim icra 
edeceksiniz? Çünkü, bunlar, iç işleyişi itibariyle, ida-
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rî muhtariyeti olan kurumlar. Maddenin son fıkra
sında, bu okullarda idarenin kendisinle hazırlanacak 
esaslara göre yürütüleceği apaçık olarak belirtiliyor; 
yani idarede tamamen muhtariyet var. Millî Eğittaı 
Bakanlığı nasıl bir denetim öngörmektedir? Örneğin, 
625 sayılı Yasada öngörülen bazı hükümler bunlara 
uygulanacalk mı? Bu kurumlarda Türk öğreitmenler 
istihdam edilebilecek mi? Müfredat programlarında, 
Türkçe ve kültür dersleri konulabilecek mi? Millî Eği
tim Bakanlığı bunların programlarında re'sen değişik
lik yapabilecek mi? Bu kurumların yöneticileri ve öğ
retmenlerine karşı, görevlerinden dolayı işlenen suç
lar sebebiyle, ceza uygulaması açısından nıaısıl bir re
jim uygulanacak? Çünkü, özel öğreitiim kurumlarında, 
yöneticileri ve öğretmenleriyle iügilli işlenmiş dan suç
larda, bildiğiniz gibi, şiddetlend'irici selbep olarak, dev
let memuru gi'bl işlem görmektedir; bunlara da ay
nı işlem uygulanacalk mı? O zaman, acalba, b'iztaı, 
Lozan^dan beri takip ettiğimiz Salalhiyeti Adliye Mu-
kavelesindeki adlî muhtariyet sınırları içerisinde bir 
ihlal meydana gelmeyecek m'idir? Bunun da üzerinde 
önemle durmak zorundayız. En baritinden, 625 sayılı 
Yasa ile, denetim sırasında, özel öğretim kurumlarının 
müdür ve öğretmenlerine işten el çektirme yetkisi ta
nınmıştır. Acalba, bu yetki, bunlara uygulanalbilecelb-
midir? 

iSoracağımız son husuis da şudur : Bu kurumlar 
açıldıktan sonra, halen sefarethane bünyelerinde bu
lunan çeşitli eğitim merkezleri kapatılacak. mıdır? 

Bu noktalar da aydınlığa kavuşmadıkça, bu tasa
rıya olumlu oy vermemiz mümkün değildir. 

Saygılarımla arz ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun sayın Arıkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, konuya bir
kaç yönden yaklaşmak istiyorum. 

Bu madde ile ilgili değişiklikleri araşitindim; 1965 
tarihli, 625 sayılı Yasa, 16.6.1983ite 2843 sayılı ve 
11.7.19841te 3035 sayılı yasalarla değiştirilmiş builun-
malktadır. 

12843 sayılı Yasalda, «Uluslararası özel okulların 
açılabileceği yerler, açılış şekli, işleyişi, denetimi, gö
zetimi ve diğer hususlar tüzükte belirtilir» diyor; 3035 
sayılı Yasada yapılan değişiMikle, tüzük yerine yönet
melik • ka/bul ediliyor; ayrıca ikinci fıkra da kaldırılı
yor, 

ıŞimdi getirilen değişiklikte ise, yönetmelik de yok. 
Böylece, Türkiye'nin her yerinde, mesela köylerde bile 
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! dkul açma imkânı verilmiş ölüyor. Denetim ve göze
timde çok önemli ve ciddî bir boşluk ortaya çıkıyor. 
Bu kadar geniş bir imkân tanınması bir nevi imtiyaz 
değil midir? Devletin hükümranlık hakkına ters de-

I ğfl midir? Köy Kanununa aykırı değil midir? Kendi 
okullariimiizdak'i kontrol daihi, Millî Eğitim Bakanlığı 

j tarafından taim anlamıyla yapılamazken, bu okulların 
denetimsiz ve kontrolsuz bırakılması sakıncalı değil 
mildir? 

Sayın Ulusu döneminde Suudi Arabistan'da 1, Liıb-
I ya'da 2 Türk okulu açılmış; buınlarm açılması için 

gerekli izinler hiç de kolay alınmamıştır. Biz, neden, 
I bu kadar kolay imkânlar sağlıyoruz? 
I ©u arada, Anayasamızda değiştirilmeyecek kanun

larla ilgili bir maddeye de değinmek istiyorum. Tev
hidi Tedrisat Kanunu vardır ve biliyorsunuz, inkılap 
fcanunlarındandır. Bu inkılap kanununun 1 inci mad-

I desi aynen şöyle diyor «Türkiye dalhil'indeki bütün 
I müesısesatı ilmiye ve tedrise Maarif Vekâletine mer-
I buttur» Bu açılan okullar bu kanun'lla nasıl ilişkilendi-

rilecektir? Bu konuyu da anlamak istiyorum: daha 
doğrusu, anlayamıyoııum. 

I 'Diğer bir konu da şöyle : Komisyondan gelen ta-
I sarıyla ilgili raporda, «ülkemizde yalnız yalbancı uy-
I rüklu öğrencilerin devam dddbileceği öğreltim kurum-
I larmın açılması öngörülmektedir. Tasarı gerek diplo-
I matik görevle ve gerekse ticarî, i'llmî ve diğer görev-
I terle yurdumuzda bulunan yabancıların, çocuklarının 
I öğretim pro/blemTerinin halledillmıesi amaçlanmaktadır» 
I deniliyor, yani bir nevi soısyal ve kültürel amaç güdü-
I lüyor. Oysa, ibu sefer getirilen tasamda, 6224 sayılı Ya-
I 'bancı Sermayeyi Teşvik Yasası ile ilişki kuruluyor. 
I 6224 sayılı Yasanın temelinde ekonomik bir neden 
I vardır. Bir tarafta, kültürel ve sosyal bir gerekçeden 
I 'balhsediyorsu'nuz, bir tarafta da, doğrudan doğruya 
I 'ekonomik bir gerekçeye indirgiyorsunuz. * 
I Maddenin son fıkrasına göre, bu okullarda öğret-
I men ücretleri kurum idaresince 'belirlenecektir. 

I Bazı ülkeler, öğretmenlere çok yüksek ücret öde
mektedirler. Bu okullardaki öğretmenlere ödenecek 
çdk yüksek ücretler, kendi öğretmenlerimizde buruk
luk yaraltmaz mı, birtakım eşitsizliklere neden olmaz • 

I mı, bizüm eğitimimiz açısından tehlike yaratmaz mı? 
Geçenlerde bir soru önergesine verilen cevaptan 

izlediğimize göre, yurt dışında 750 bine yakın, gur
betçi işçilerimizin çocukları vardır. Bunların eğitim so
runlarını henüz çözebilmiş değiliz. Aslında, bu ço-
cuklarıimızın eğitim sorunlarına öncelik tanımamız 

| gereirk'en, acalba neden, sayısı henüz belli olimayan, 
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yabancıların çocuklarının eglltiım sorununu ön plana 
allıyoruz? 

Bir 'konuyu 'da öğrenimde isitjlyoruım : Acaba, ya-
pilimış bk araştırma var mıdır? Türkiye'de bu okul
lara katılabilecek çocuk sayısı nedir; hesalbı yapılmış 
mıdır? Yurt dışından ve hangi ülkelerden, ne kaıdar 
öğrenci belenmektedir? Bunlar, Türkiye'ye ne sağ
layacaktır; hesalbı, kitabı nedir? Acalba, bu konuda 
bize bilgi verebilir mi?, 

BU yasa tasarısını hükümetin geri almasının da
ha yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu konuda bir öner
ge verdik; takdir yüce Medis'indir. 

(Salgılar sunuyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ankan. 
(Madde üzerinde başkaca söz isteyen?..' Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; geliş 

sırasına göre okutup, aykırılık derecesinle göre oyunu
za iarz edeceğim, 

Türkiye Büyük Millet Mecl'M Yüce Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inoi mad

desiyle değiştirilen 625 sayılı Yasanın 3035 sayılı Ya
sayla değişik 5 inci maddesiriin birinci fıkrasının be-
ışdnei ısatırında, «Çerçevesinde» kdliımesinden sonra, 
«Mütdkalbl'îyet şartı ile» ibaresinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz., 

(Ömer Kushan 
Kara 

Şeriki Taştan 
Sivas 

Salbri Irmak 
Konyaı 

Cahit Tutum 
Bialıkes'ir 

Hasan Alltay 
Samsun 

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

desiyle değiştirilen 625 sayılı Yasanın 3035 sayılı Ya
sayla değişik 5 İnci maddesinde yer alan «M'iiî Eği
lim Bakanlığının» ibaresinin «Balkanlar Kurulunun» 
olarak değişitiirillmesini arz ve teklif ederiz. 

Oalhit Tuitum 
IBaîıkasiıj 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
'Mardin 

Ömer Kuşlban 
Kars 

Şevki Taştan 
»Sivas 

Vecilhi Ataklı 
Şanlıurfaı 

Yüksek 'Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa teklifinin üçüncü fıkra

sında yer alan «Bakanlığa sunulur» ibaresinin, «Ba
kanlığın onayına sunulur» biçiminde değişltirilmesinıi) 
arz ve teklif ederiz, 

Şevki Ta$tan 
[Sivas 

Muhitin Yıldırım 
Edirne 

Sa'lh Alcan 
Tekirdağ 

Mustafa Kani Bürke 
Den'izli 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Sayın 'Başkanlığa 
Oörüşü'len tasarıya açıklık getirmek için «Millet

lerarası öğretim kurumu» ve «öğretüm kurumu» iba
relerinden hemen sonra, «(Yükseköğretim hariç)» iba
resinin eklenmesin'i saygı ille arz ederiz. 

itsmalil Şenıgün 
Denizli 

Raıfet îbralhimıoğkı 
Bitlis 

Ertuğrul Göfcgün 
Aydın 

Ali Mazlhar Haznedar 
Ordu 

Osman Bahadırı 
Tralbzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 5 indi maddesinin birinci fıkrasındaki 

«3MİM Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının» yerine, 
«•Bakanlar Kurulunun» Jbaresinlin konulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Ilsmaiil Şengün 
İDenizrtî 

Rıfat ©ayazı* 
Kahramanmaraiş; 

Ali Bozer 
Ankara 

Ali Miaızhar Haznedar 
Ördü 

lErtuğrul Gökıgün 
Aydın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşa
ğıdaki hükmün dklenmösini arz ve teklif ederiz. 

ı«)Bu hususta Bakanlığın denetim hakkı saklıdır.» 
İsmail Şengün Ali Bozer 

Denlizl'i Ankara 
Rıfat Bayazıt Ertuğrul Gökıgün 

Kahramanmaraş * Aydın 
Ali Mazlhar Haznedar 

Ordu 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşıü'l'rrtefc'te olanı kanun tasarısının birinci fık

rasında yer al'an «Yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişi
ler tarafından, doğrudan veya Türk vatandaşlarıyra 
ortaklık yolu ile, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanunu çerçevesinde» cümlesinin çıkarılarak, ye
rine «İlgili ülke temsilcileriyle Türk vatandaşlarının 
bu amaçla kuracakları vakıflar tarafımdan» ibaresi
nin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

" Şevki Taşlan Saîilh Alcan 
Sivaa Tekirdağ 

Muzaffer Yıldırımı İsmet Turhangil 
Kayseri Maniısa 

Kadir Narin 
iDiyaıibaJkır 

BAŞKAN — Önergeleri, aylkırılık derecesine göre 
dkuıtup, işleme koyacağımı. 

Önergeleri aykırılık dereceline göre okuıtuyorum : 
MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METtN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, 
Sayın Tu'tuım ve Sayın Arıkan'ın konuşmalarına, mü-
saalde ederseniJz, önergelere geçmeden evvel cevaıp ve
reyim. Gerçi bunların birçoğuna geçen oturumda ce
vap verilimiışti; ancak, tutanaklara geçmesi bakımın
dan favdalı oOalbiiir. 

iBAŞKAN — Efendim, madde üzerindeki m'üza-
kere tamamlandığı için, böyle bir cevap vermenize 
imkân yok; ama önergeler üzerinde k'albul veya ret 
konusunda açıklamalar yapaMirsMz. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, sayın 
bakan işaret ettiler; zatı âliniz görmediniz, kendileri
nin açıklamalarını 'bekliyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hangi usule, içtüzüğün hangi mad
desine göre tekliıf ediyorsunuz? Mümkün değil, efen
dim, 

Önergeleri aykırılık sırasına göre okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa! 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının birinci fık

rasında yer alan «Yalbancı uyruklu gerçek ve tüzelki
şiler tarafından, doğrudan veya Türk vatandaşlarıyla 
ortaklık yolu ile, 6224 sayılı Yalbancı Sermayeyi Teş
vik Kanunu çerçevesinde» cümlesinin çıkarılarak, ye
rine «'İtgii ülke temısilcileriylıe Türk vatandaşlarının 
fon amaçla kuracakları vakıflar tarafından» ibaresinin 
konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Süvas Milletvekili Şevki Taştan ve arkadaşiları. 
'BAŞKAN — önergeye, hükümet ve komisyon ka

tılıyor mu efendimi? 
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MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMtROĞLU (Malatya) — Açıklama yapa-
'b'i'li'Umiiy.'Im Sayın Başkanım? 

İBAŞKAN -=- Tabiî efendim, buyurun. 

(MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, Sayın 
Tutom'un değindiği konulardan bir tanesi de bu idi : 
«Neden, vakıflar çıkarı'llmıştır ve neden, 6224 sayılı, 
Yaibancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yürürlüğe kon
muştur? Bu kanun çerçevesinde 625 sayılı Kanuna 
göre kurulacak bir özel öğrenim kurumunun gayri-
menkul edinmesi mümkün mü? Gayrilmenkulıler (baş
kasına dövrödil'dbifi'r mi? Bu, bir yerde, yabancıla
rın Türkiye'de gayrimenkul edinmelerini yasaklayan 
yasanın başka bir açıdan ihlali manasına gelir mi?» 
şeklinde sualleri oldu. 

Astada, 625 sayılı Özel öğrefcı Kurumları Ka
nununun 2843 ve 3035 sayılı Kanunllarla değişiklik
lere ıtalb'i tutulması, bu kanunun iişleyişİndeki güçlük
leri bertaraf etmek amacına matuftur. 

Son yapılan değişiklikle, Türkiye'de, yalbancı uy
rukluların okul açabilmeleri, öğretim kurumu kura-
ıbi'lmeleri, ilgili ülke tem'siillciteriyle Türk vatandaşları
nın bu amaçla kuracakları vakıflar tarafından yapıla
cak teşeibbüsler için olabileceği hükme bağlanmıştır; 
ancak, Medenî Kanun hükümlerine göre kurulan va
kıflar hakkındaki tüzüğün ek 2 ncl maddecinde ise, 
Türk Medenî Kanununa göre kurulan vakıfların yö
neticilerinin Tüık vatandaşı ollması şartı aranmakta 
id1;, 

Kanun tasarısının gerekçesinde de gayet açık bir 
şek'ilde ifadesini bulduğu gibi, bu sarftın işleyişindeki 
zorluklar nedeniyle, tatbikata, tasarıdan 'beklenilen 
netice elde edilemediği için; bugün, bir vakıf kurul
ması sureciyle yabancıların Türkiyelde özel öğretim 
'kurumu aça'bilmeleri tatbikatı mümkün olmadığından, 
lbu vakıf şartı hassaten kaldınlmış ve 6224 sayılı Ya
lbancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çerçeveısinde, Türk 
vatanldaşilarıyla yalbancıların ortaklaşa kuracakları or
taklıklar ve teşeibbüsler vasıtasıyla bu okulların açıl
masına, getirilen ya/sa tasari'sıyla 'bir işlerlik kazandı
rılmak amaçlanmaktafdır. Bu 'sdbeple, vakıfların ol
ması mümkün değildir; ancak, bu meyanda, «6224 sa
yılı Kanuna göre kurulacak bu okulların gayrimenkul 
©dinımeleri mümkün müdür?» şeklinde bir sual vardı. 
Gayrimenkul edinmeleri mümkündür ve bu gayrimen-
kuTleri başkalarına devretmeleri de, yine 6224 sayılı' 
Yasa çerçevesinde, mümkün olabilecektir. 
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İBunu bilgi olarak arz ediyor ve önergeye kaltılma-
dığıımızı bu vesileyle ifade etmiş oluyorum efendini. 

BAŞKAN — Teşdkkür ederim. 
ISayın Komisyon?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL ÖR (Konya) — Katılmıyoruz öfendim. 

IBAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılmıyor, 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, va-
•kuf yolu yasaklanmış mı oluyor? Yani', siz oya su
narken.., 

IBAŞKAN — Efendim, sayın bakan, bir teknik se-
Ibeple buraıya vakıf müessesesini getiremediklerini; 
vaJkııf müessesesini getirdikleri' takdirde, Medenî Ka
nun hükümlerine göre, bu vakıfların yönetim kuru
lu üyelerinin ve kurucularının Türk vatandaşı olması 
(gerektiği .sebdbiyle, vaikıf müessesesinin bu maddede 
bu sekide değişltirillmesine taraftar olmadıklarını be-
îirttiyorlar. 

OAHlT TUTUM (Balıkesir) — O anlaşılıyor Sa
yın Başlkan. Siz oya sunarken, bu çıkarılmış olmakla, 
vakif yolu yasaklanmış mı oluyor? 

'BAŞKAN — Efenldim, ben önergeyi oylayacağım. 
lönergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kalbu'l etmeyenler... önerge kalbul edlmemiş'Ür. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa: 
Görüşülen tasarıya açıklık getirmek içlin «millet

lerarası öğretim kurumu» ve «öğretim kurumu» ifoa-
relerinden hemen sonra «Yükseköğretim hariç» iba
resinin eklenmesini saygıyla arz ederiz. 

Denizli Milletvekili İsmail Şengün ve arkadaşları 
(BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon 

katılıyor mu efendim?. 
IMİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Malaltya) — Katılıyoruz efen
dim* 

IMİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Katılıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — önergeye hükümet vie kıomisyon ka
tılıyor. 

lönengeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Kalbul etmeyenler... önerge kalbul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türlkiıye Büyülk Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci mad

desiyle değiştirilen 625 sayılı Yasanın 3035 sayılı Ya
sayla değişik 5 inci maddesinde yer alan «Millî Eği-
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tüm Bakanlığının» ibaresinin «IBalkanlar Kurulunun» 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.. 

(Balıkesir Milletiveklli CalbJit Tuıtum ve Arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Taısarının 5 inci maddesinin 1 indi fıkrasındaki 
«Millî Eğitim Gençlik ve Sıpor Bakanlığının» yerine 
«IBalkanlar Kurulu»nun İbaresinin konulmasını arz ve 
ıtekli'f ederiz. 

IDenfeli MiMlvekilli İsmail Şenıgün ve arkadaşları 
BAŞKAN — Efendlim, her 2 önerge aynı mahiyet

te bulunduğu için 'birlikte işleme koyacağız. 
Önergelere, kom'isyon ve hükümet katılıyor mu 

efendim? 
IMİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMÎROĞLU (Malaltya) — Katılıyoruz efen
dim, 

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

IBAŞKAN — Okunan önergeye hükümet ve ko
misyon katılıyor, 

(Her 2 önerge aynı mahiyette bulunduğundan bir
likte oya koyuyorum : Kalbul edenler... Kabul etme
yenler... önerge kalbul edilmiştir, 

(Diğer önergeyi okultuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığınla 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci (mad
desiyle değiştirilen 625 sayılı Yasanın 3035 sayılı Ya
sayla değişik 5 inci maddesinin birinci fıkrasının be
şinci ısatırınlda, «Çerçevesinde» kelimesinden sonra, 

. «Mültekalbil'İydt şartı ile» ibaresinin eklenmesini arz 
ve lüeklüf ederiz. 

(Kars Milletvekili Ömer Külhan ve arkadaşları. 
IBAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka-

tılıyorlaır mı efenldim?. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz 
efendim, 

IMİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Katılmıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Kalbul etmeyenler... önerge kalbul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi dkutuyoruim 'i 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan yasa teklifinin üçüncü fıkrasın
da yer alan «Bakanlığa sunulur» ibaresinin, «Bakan
lığın onayına sunulur» biçimlinde değiştirilmesini arz 
ve »teklif ederiz, 

$ivas Milletvekili Şevki Taftan ve arkadaşları 
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IBAŞKAN — Önergeye fcoim'ilsıyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (İMalaitjya) — Katılıyoruz efen-
diim. 

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

(BAŞKAN — önergeye kıoanüsyion ve hükümet ka
tılıyorlar, 

Önergeyi oyfîarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Önerge kalbul ed'ilrcıişftir. 

(B'iır diğer önerge varidır, okutuyorum : 
Türlkiıye Biülylülk M'Met Medisi' Başkanlığına 

Tasarının 5 inci madldesinin üçüncü fıkrasına aşa
ğıdaki hüklmlün dklenmeisini arz ve tedclif ederiz. 

ı«(Bu huisuislta balkanlığın denetim hakiki saklıdır.» 
Denizli -Milleüvekili İismalil Şenıgün ve arkadaşları. 
IBAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka

tılıyor mu efendim?. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
MIETİN EMİROĞLU (Malatya) — KaltıÜıyoruz efen
dim, 

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

IBAŞKAN — Önergeye hükümet ve komlilsıyon ka-
tılııyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyıoruim : Kalbul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kalbul editoriişltfir. 

Şimdi, kalbul edilen değişiklik önergeleriyle bir
likte yeni şeklini almış olan maddeyi okutup, oyla
rınıza sunacağım. 

Sayın komisyon ve sayın hükümet, Başkanlığımız
ca yapılan redaksiyonu dikkatlice dinlerlerse, bir yan
lışlığa meydan vermemiş oluruz efendim. 

Maddeyi okutuyorum : 
Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Mad

desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 625 sayılı Kanunun 3035 sayılı Ka

nunla değişik 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 5. — Yalnız yabancı uyruklu öğrenci
lerin devam edebileceği milletlerarası öğretim kuru
mu; (yükseköğretim hariç) yalbancı uyruklu gerçek 
ve tüzelkişiler tarafımdan, doğrudan veya Türk va
tandaşlarıyla ortaklık yolu ile, 6224 sayılı Yalbancı1 

Sermayeyi Teşvik Kanunu çerçevesinde Bakanlar 
Kurulunun izni ile açılabilir. Türk vatandaşları ve 
tüzelkişiler de kendi adlarına aynı maksatla millet-' 
lerarası mahiyette öğretim kurumu açabilirler. 

ıBu öğretim kurumlarında (yükseköğretim hariç) 
Türk Devletinin güvenliğine ve menfaatlerine ayları 
ve Türk Milleti ve millî değerleri aleyhinde eğitim 
ve öğretim yapılamaz.» 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, 
«{yükseköğretim hariç)» ibaresini bu fıkradan çı
karalım efendim. 

BAŞKAN — Evet, doğrudur; bu fıkra aynen 
okunacak efendim. 

«ıBu öğretim kurumlarında Türk Devletinin gü
venliğine ve menfaatlerine aykırı ve Türk Milleti ve 
millî değerleri aleyhinde eğitim ve öğretim yapılamaz. 

IBu öğretim kurumlarının, müfredat programları, 
Türk Devletinin milî güvenliğine ve menfaatlerine 
aykırı olmamak kayıt ve şartıyla kurum idaresince 
hazırlanarak Bakanlığın onayına sunulur, 

iBu okullarda idare, eğitim - öğretim faaliyetleri» 
öğrenci, öğretmen ücretleri ve diğer hususlarla ilgili 
işlemler kurum idaresince hazırlanan esaslara göre 
yürütülür. 

Bu hususta Bakanlığın denetim hakkı saklıdır.» 
iBAŞKAN — Maddeyi, önergelerin kalbul ediliş 

şekliyle redakte edip, okumuştuk. Bir yanlışlığa mey
dan vermemek için şimdi tekrar okutuyorum: 

MADDE 1. — 625 sayılı Kanunun 3035 sayılı Ka
nunla değişik 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 5. — Yalnız yalbancı uyruklu öğrencilerin 
devam edebileceği milletlerarası öğretim kurumu (yük
seköğretim hariç) yabancı uyruklu gerçek ve tüzelki
şiler tarafından, doğrudan veya Türk vatandaşlarıyla 
ortaklık yolu ile, 6224 sayılı Yalbancı Sermayeyi Teş
vik Kanunu çerçevesinde, Bakanlar Kurulunun izni 
ile açılalbilir. Türk vatandaşları ve tüzelkiişler de ken
di adlarına aynı maksatla milletlerarası mahiyette 
öğretim kurumu açabilrier. 

ıBu öğretim kurumlarında »Türk Devletinin gü
venliğine ve menfaatlerine aykırı ve Türk Milleti Ve 
millî değerleri aleyhinde eğitim ve öğretim yapılamaz. 

Bu öğretim kurumlarının, müfredat programları, 
Türk Devletinin millî güvenliğine ve menfaatlerine 
aykırı olmamak kayıt ve şartıyla kurum idaresince 
hazırlanarak Bakanlığın onayına sunulur. 

IBu hususta Bakanlığın denetim hakkı saklıdır. 
Bu okullarda idare, eğitim-öğretim faaliyetleri, öğ

renci, öğretmen ücretleri ve diğer hususlarla ilgili iş
lemler kurum idaresince hazırlanan esaslara göre yü
rütülür.^ 
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BAŞKAN — Sayın komisyon, bu redaksiyon şek
line, kabul edilen önergeler ışığında bir itirazınız var 
mı? 

MİLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Hayır, yok efendim. 

BAŞKAN — Okunan son şekli ile 1 inci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kalbül edenler..., Kaibul et
meyenler... Kaibul edilmiştir. 

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

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN -r- 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Kanun tasarısının maddeleri üzerindeki müzakere

ler tamamlanmıştır. 
Kanun tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum: 

Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... Kanun tasarısı, 
Ikabul oylarınızla kanunlaşmıştır. 

4. — istanbul Milletvekili Kemal Özer ve İki 
Arkadaşının, Madencilik İşkolunda Çalışanların Eği
tilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (2/136) (S. Sayısı : 
339) (1) 

BAŞKAN — 4 üncü »ıradaki, İstanbul Millet
vekili Kemal özer ve İki Arkadaşının, Madencilik 
İşkolunda Çalışanların Eğitimleri Hakkında Kanon 
Teklifi ve Sağlılk ve Sosyal İşler Komisyonu Rapo
runun müzakerelerine geçiyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 
Raporun okunup dkunımaması hususunu oyları

nıza arz edeceğim : Raporun okunmasını kaibul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Söz isteyen sayın üye?.. 
SHP Grubu adına Sayın Feridun Şakir Öğünç, 

buyurun. 
SHP GRUBU ADINA FERİDUN SAKİR 

ÖĞÜNÇ '(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli raıil-

(1) 339 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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lötvekıilleri arkadaşlarım; Madencilik İşkolunda Ça
lışanların Eğitilmeleri Halkkında Kanun Tekliflimizi 
açıikllamak üzere, ıgerelk teklif sahibi olarak, gerekse 
Sosyaidemokrat Halkçı Parti Grubu adına huzuru
nuzda (bulunmatotayıım. Konuşmama, ,yüce Meclisi
mize ısevgi ve saygılarımı sunarak (başlamak istiyo
rum. 

IKanun tdklifkrılizin gerekçesi gayet açıktır; ama
cımızı tur kez de hu yüce kürsüde dile getirmek
te yarar görmekteyim. 

Uluslararası Çalışma örgütü tarafından yayımla-, 
nan çalışma istatistikleri 've yıllıkları incelendiğinde, 
aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır : 

Maden üreticisi ülkelerde bu faaliyet grubunda 
beliren kaza fazlalıkları, diğer ekonomik faaliyet 
gruplarının çok üzerinde bulunmaktadır. Ülkemizde, 
değişik ekonomik faalliyet gruplarında (beliren kaza 
'sıklıkları lise, diğer ülkelerin aynı faaliyet grupları
nın çok üzerindedir; madencilik işkolıuıdalki ölümlü 
kaza sılklılkları da diğer ülkelerin çok üzerindedir. 
Sosyal Sigortalar Kurumu istatistik yıllıkları incelen
diğinde, ımadencilıik işkoiumuzdafci, ölümlü :iş kazası 
sılklığının, diğer işkollarına oranla çok yüksek ol
duğu göriilecekltir. örnek olarak; 1982 yılında ma
dencilik işkolunda çalışan ve her 1 000 kişiye dü
şen ölıü oranı 2,2 olmuştur. Bu oran, yine, iş ka
zası bakımından en rizikolu işkollarından 'birisi sa
yılan inşaat işkoluna göre 3 misli fazladır. 

Madencilik işkolu, meslek hastalılkiları ve sürekli 
iş görmezlik olayları ibalkımından da aynı durum
dadır. Kömür madenciliği tali grubundaki durum 
daha da kötü bulunmaktadır. 

'Madencilik işkolu ve özelikle yeraltı madenci
liği, iş güvenliği ve meslek hastalıkları bakımından 
çok yükselk düzeyde riziko' taşımaktadır. Bu olgu, 
tüm dünya ülkelerinde aynıdır. Boğucu, zehirleyici, 
patlayıcı gazlar, yangınlar, su patlamaları, (göçükler, 
patlayıcı maddeler, makinelerden, elektrik tesis ve 
gereçlerinden ıgelen tehlikeler, toz, gürültü, bunların 
bazılarıdır. Bir kaza oluşumunda kaç kişinin zarar 
göreceği belli değildir. Bir kişinin hatası, pek çok 
kişinin yaşamının yitirilmesine neden olabilecektir; 
•geçmişin olayları bunu tekillikle doğruilamalktadır. 

Böylesine elim sonuçlar verebilecek hatalardan 
ve facialardan korunabilmek için neyin doğru, neyin 
yanlış olduğunun bilinmesi gereklidir. Doğrular ve 
yanlışlar, 'ilgili tüzük, yönetmelik ve talimatlarda yer 
alımalktadır. Bunların, çalışanlara öğretilmesi • gerek-
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İlidir. Bu durum, ıbir (işkolunda çalışanlar için, ibir 
uyum eğitimi zorunluluğunu orıfcaya çıkarınıaktadır. 

Ülkemizde -genel olarak, önlemlerin, dramatik 
olayların arkasından (gittiğini tartışmasız bir /biçimde 
göstermektedir. Buna, çok değişik ve çarpıcı örnek
ler vermemiz mümkündür. Pratik çalışmaların, ça
lışanlara, zamanla deneyim kazandırdığını, işçi sağ
lığı ve ıiş güvenliği konularında bilgi sahibi kıldığım 
düşünmek normaldir; ancak, istatûsitikî rakamlar, de
neyimli işçilerin de, tehlikelere karşı, yeni işçiler ka
dar korunmasız olduğunu göstermektedir. örnek 

, olarak, Sosyal Sigortalar Kurumu 1982 istatistik 
yıllığında, yıl içinde sanayide 'beliren 147 118 iş ka
zasının yüzde 47'sıine 2 yıldan fazla kıdemi olan 
işçilerin ımıaruz kaldıkları görülmektedir; bu da, ge
rekli ibiğinin zamanla ve deneyimle kazanılması ye
rine, eğitim ile kazanılmasının daha doğru olacağı 
gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Yüzme öğreıti'lmoden 
çalıştırılan Ibir gemi adamının, bir geminin baüması 
halcinde, denizin ve dalgaların ortasında ne hale ge
leceğini ve nasıl boğulacağını kestirebilmek, bir ke
hanet sayılmamalıdır. Aynı durum, tüm meslek ve 
işkolları için de geçerlidir. Tüm bunlar, madencilik 
sektörüne ilk giren kişilerin, başlangıçta bir uyum 
(intibak) eğitimine tabi tutulmalarım ve bu eğitim 
ierin belirli aralıklarla yinelenmesini kaçınılmaz hale 
getirmektedir. Bu yapılmadığı takdirde, insanlarımı
za gerçekten yazık olmaktadır. 

Eğitim faaliyetleri, ek harcamaları beraberimde 
getirecektir; ancak, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile 
ilgili yatırımların en kârlı yatırımlar olduğu kesin
kes bilinmektedir. Eğitim ile yetişmiş insamgücünde, 
kayıplar en aza inecek, tazminat ödemeleri azala
cak, prodüktivite ve üretim rakamları büyüyecektir. 
Sonuç olarak, yapılan yatırımlar, en kısa zamanda 
kendini ödediği gibi, bir yönüyle de, millî servet-
leriımıizi korumuş olacağız. 

Önemli bir konu, asgarî eğitim sürelerinin sap
tanması ve bu sürelerin en verimli biçimde değer-
lemdiriıimesidir. Ülkemizde, madencilik dahil, tüm 
Sianayide çalışanların, işçi sağlığı ve iş güvenliği ko
nularında eğitime tabi tutulmaları yasal bir zorun
luluk haline getirilememiştir'. Bazı büyük kamu ku
ruluşlarında bu konu toplu iş sözleşmeleriyle bir bi
çime ve güvenceye bağlanabilmiş/tir. tşe yeni giren 
işçiler, 15 ilâ 30 gün arasında değişen bir süre, 
uyum (intibak) eğitimime tabi tutulmaktadırlar; an
cak, diğer maden dişçileri bu haktan ve güvenceden 
yoksundurlar. Bunların da eğitilmeleri kaçınılmaz bir 
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zorunluluktur. Bu eğitimlerin programları dikkatle 
saptanmalı ve eğitim, gerekli araç ve gereçlerle do
natılmış merkezilerde uygulanmalıdır. Bu 'koşullan 
ve imkânları taşıyan eğitim merkezleri, 'hailen, ka
mu sektöründe bulunduğundan, eğitimlerin bu mer-
kezlerıde gerçekleştirilmesi uygun, yeterli ve verimli 
olabilecektir inancındayız. 

Eğitim programları, işveren ve işçi kuruluşları 
ile Çalışma ve Sosyali Güvenlik Bakanlığı tarafın
dan .hazırlanmalıdır. Eğitilen adaylar, eğitimleri sı
rasında maddî bir kayba uğramamalıdırlar. 

ISayın Başkan, değerli ımilletvelkili arkadaşlıarım, 
tamamen iyi niyetlerle ve çalışanlarımızı korumak 
amacı ile huzurunuza çıkardığımız kanun teklifimi
zin genel gerekçesini açıklamış bulunmaktayım. 

Sağlık ve Sosyal İşler 'Komisyonu, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik (Bakanlığımın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunla bakanlığa bağlanan 'İş ve İşçi 
Bulma Kurumunun, 3457 sayılı Kanunun gereği ola
rak ,sınaî müesseselerde ve maden ocaklarında ça
lışan çırak, kalfa ve ustaların meslekî bilgilerini ar
tırmak maksadıyla, meslekî kurslar açarak, işçile
rimizin yetiştirilmesini sağladığı; teklif kanunlaştığı 
takdirde, uygulamada mükerrerliğe yol açacağı; esa
sen, kurumun bu konuda daha aktif bir hale ge
lebilmesi için bir kamun tasarısının hazırlanmıakta 
oKduğu gerekçesiyle, kanun teklifimiz, maddelere ger 
çilmeden, tümden reddedilmiş bulunmaktadır. 

(Komisyonumuzun ret gerekçesindeki bir çelişkiyi 
görmemek mümkün değildir; şöyle ki : Bizler, kanun 
teklifimizde, meslekî eğitimden değil, işçi sağlığı ve 
iş güvenliği eğitiminden söz etmekteyiz. Uygulandı
ğı iddia olunan meslekî eğitimlerle, kanun teklifimi
zin bir ilgisi bulunmamaktadır. Bundan birkaç yıl 
evvel Zonguldak'ta, lOO'ü aşkın maden işçisinin, 
'hangi koşullar altında ölldüklerıini hepimiz bilmek
teyiz. 

Ben, yine, sözlerimi bitirmeden önce, böyle bir 
eğitimin çok yararlı olacağını ve büyük bir külfet 
de getirmeyeceğini vurgulayarak, keyfiyeti itam bir 
gerçekçilikte ilgi ve takdirlerinize sunmuş bulun
maktayım. Yıine, takdir, 'yüce Meclisiımizimdir, 

Sevgi ve saygılarımı sunarak konuşmamı biti
riyor ve huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öğünç. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Talât Sargın; 

buyurun efendim. 
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ANAP GRUBU ADINA TALÂT SARGIN (To
kat) — Sayın Başkanım, değerli milletvekillileri; ma
dencilik. işkolunda çalışanların eğititonesiyl'e ilgili ola
rak Sayın Feridun Şakır Öğünç ve arkadaşlarının ver
miş olduğu kanun teklifi hakkında Anavatan Partisi 
Grulbunun görüşlerini arz ötttnek üzere huzurlarınız
da bulunuyorum., 

Genel olarak ifade etmek isterim ki, insanlarımı
zın ve özellikle işçilerimizin eğitilmesini canı yürek
ten işitiyoruz, destekliyoruz ve teşvik ediyoruz. Eğiti
min, iş kazalarını haltta meslek hastalıklarını önleye
ceğine, azalltacağına da inanmaktayız; ancak biz, ta
sarının gerekçesine değil, metnine mutabık değiliz. 

Madencilik işkolunun gerektirdiği meslek ve branş
larda, gerek Yükseköğretim Kurumuna bağlı yüksek
okul ve üniversitelerde ve gerekse Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığına bağlı meslekî teknik okul
larda, bu işkolunun meslek ve branşlarında eleman 
yetiştirilmesi gerektiğüne de inanmaktayız. Bu eğitimin 
bir bütünlük içinde programlanmasının ve bu şekil
de yürütülmesinin faydalı olacağını belirtmek istiyo
rum. 

Mffllî Eğitim Komisyonunda, Çıraklık, Kalfalık 
ve Ustalık Kanunu tasarısı bulunmaktadır. Bu tasa
rıya, bu gerekçelerle ithal edildiğinde ve bu tasarı 
komisyonda mükemmel bir hale getirildiğinde, teklif 
sahiplerinin metnini de içerecektir; zira, teklif sahip
lerinin hazırladıkları metin, bazı noksanlıklar ve ha
talarla da maluldür. Nitekim, bu işçilerin eğitim sü
relerinin iş sürelerinden sayılıp sayılmayacağı, har
cırahları ve sosyal güvenliklerinin ne olacağı da açıkta 
bulunmaktadır. 

Kıisa süreli eğitimler ve devamlı eğitimler, esas 
olarak, işbaşı eğitimi şeklinde sürdürülmelidir. Ayrı
ca, biraz evvel arkadaşımın da izah ettiği gibi, top
lu iş sözleşmesi ille de işbaşı eğitimleri teşvik edil-
meîi'dir. Bunun, hatırlatma eğitimi şeklinde, yine, top
lusözleşmelerle ikame edilmesi ve yürütülmesi de 
mümkündür. 

Şimdi, hükümetirriizce hazırlanan ve halen Millî 
Eğitim Komisyonunda bulunan Çıraklık, Kalfalık 
ve Ustalık Kanunu tasarısının 38 inci maddesi, 3457 
sayılı Sınaî Müesseselerde ve Madencilik İşkolların
da Kurslar Açılmasına Dair Kanunu yürürlükten kal
dırmaktadır. Bunun yerine, eğitimi bütünleştirici ol
mak üzere, yine aynı kanunun 27 nci maddesi, çı
raklık eğitiminin yapılacağı kurumları açıklamakta ve 
32 nci maddede de, meslekî kurslar düzenlenmekte
dir. işte, görüldüğü üzere, bu tasarı, sayın arkadaş

larımızın tekliflerindeki konuları daha büyük bir bü
tünlükle içermektedir. 

Biz arzu ederiz ki, bu kanun teklifi arkadaşları-
mızca geri alınsın ve bu konu bir bütünlük içerisinde 
Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Kanunu tasarısı içeri
sinde daha iyi bir şekilde halledilsin. 

Bu nedenle, halen Millî Eğitim Komisyonunda bu
lunan bu tasarının mükemmelleştirilmesinden yana 
olduğumuz için, tekliflin aleyhinde olduğumuzu saygı
larımızla arz ederiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sargın. 
Rapor üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Şimdi komisyonuin, tekliflin redldine dair raporu

nu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

Bu suretle, komisyon raporu kaibul edilmiş bu
lunduğundan, teklif reddedilmiş olmaktadır. 

5. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal ve 9 Ar
kadaşının, 1475 sayılı îş Kanununun 13 ve 24 üncü 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Adalet; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları ra
porları (2/181) (S. Sayısı : 341) (1) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Ankara Milletvekili 
Sururi Baykal ve 9 arkadaşının, 1475 sayılı iş Ka
nununun 13 ve 24 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet; Sağlık ve Sosyal İş
ler komisyonları raporlarının müzakeresine geçiyo
ruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza arz ediyorum: Komisyon raporunun 
•okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmaması kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun tümü üzerindeki müzake
relere geçiyoruz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sururi 
Baykal söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Baykal. 
SHP GRUBU ADINA SURURİ BAYKAL (An

kara) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
1980 yılında, keyfî ve haksız işten çıkarmalara karşı 
üşçileri korumak gereksinimi ile. getirilen, işçi çıkar
ma yasağı düzenlemesinin, herhangi bir önlem alın
madan kaldırılması, yaygın biçimde işçi çıkarılması
na, iş barışının bozulmasına, işçi - işveren ilişkilerinde 
olumsuz tırmanışlara neden olmuştur. 

(7) 341 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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İşten çıkarma yalağının konmasına neden olan 
koşullarda, yasağın kaldırılmasını gerektirecek deği-

. siklik olmamıştır; aksine, çalışanlar aleyhine izlenen 
sosyal - ekonomik politikalar, işçilerin keyfi ve haksız 
tasarruflara karşı korunması gereğini artırmıışitır. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, bir dakikanızı rica 
ediyorum'. 

Sayın arkadaşlar, lütfen oturunuz Ve dinlemiyor
sanız dışarıda talkip ediniz. Aksi takdlirde, Başkanlık 

, vazifesini iyi yapamaz duruma düşüyor. Lütfen efen
dim... 

Buyurun Sayın Baykal. 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Ülkemizde, 
tam istihdam gerçekleştirilememiştir. İşsizlik, huzuru 
bozacak, sosyal patlamalara neden olabilecek tenli-, 
kelli boyutlara ulaşmıştır. Anayasa, işsizliği ortadan 
kaldıracak önlemleri alma yükümlülüğünü iktidara 
tahmil ettiği halde, sosyal, siyasal ve ekonomik haya-
tımıızı ipotek altına alan Beş Yıllık Planda, bırakınız 
işsizliğin giderilmesini, işsizliği azaltacak, hedef, po
litika ve stratejiler bile öngörülmüş değildir. 

Çalışma pazarına her yıl 300 bin insan katılmak
tadır. işsizlik sigorta öngörülmemiştir; maalesef, işsiz-
sizlilk sigortasının kurulmasını öngören yasa teklifi
miz, maddelerine bile geçilmeden reddedilmiştir. 

Sendikal hak ve özgürlükler ve serbest toplu pa
zarlık düzeni, gerçek anlamda, hayata geçirilmediğin
den, çalışma hayatında, yeterli, normal koşullara ula
şılamamıştır. Sendikalar, işçinin iş güvenliğini koru
yup, kollayacak yasal olanaklardan yoksundur. Dü
zenleme ve onun gerisinde kalan uygulama ile, sen
dikaların kolu kanadı kırıktır. Sendikalar, iş güven
liğine ilişklin hükümleri toplu iş sözleşmelerine koya
bilecek etkinlikten uzaklaştırılmışlardır. Mevcut dü
zenleme ve yasal çerçevenin gerisinde seyreden uygu
lama karşısında sendikalar, toplu iş sözleşmesi hü
kümleriyle, karşı koyacak, çalışanları koruyacak bir 
konulma girememişlerdir, tş güvenliği sağlayan hü
kümler, Yüksek Hakem Kurulu uygulamalarıyla, top
lu iş sözleşmelerinden çıkarılmış; işten çıkarmaya kar
şı, sendikaların sağladıkları dengeler, tahrip edilmiş
tir. Yüksek Hakem Kurulunun çalışanlar aleyhine çiz
diği çerçeveyi korumaya çalışan işverenlere, Kamu 
Toplu tş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu aracılı
ğıyla destek olunmaktadır. Mevzuatımızda öngörü
len prosedür, etkili bür grevi imkânsız hale getir
mekte ve bu yolla isfihdam güvencesi yaratıl'amamak-
tadir. Bu olumsuz koşullar altında işten çıkarma ya
sağının kaldırılmasıyla birlikte, bazı. işverenler, yay

gın toplu işiten çıkarmalara yönelerek, toplumsal kar
gaşayı âdeta davet etmişlerdir. 

Emeklilik çağına kadar işyerinde çalışma imkânı 
temel bir kural olmalıdır. Yıllarını, becerilerini, eme
ğini işverenlik emrine sunmuş işçinin, üretken çağı 
dışındaki zamanı da emekliliğe kadar işverenlik em
rinde geçebilmelidir. O takdirde geleceğinden güvenli 
işçinin üretkenliği, bağlılığı ve fedakârlığı artar; ça
lışma barışı güçlenir. 

İşiten çıkarma yasağı, geçidi bir önlemden ibaret 
olup, uygulama süresi içerisinde olumlu sonuçlar ver
miştir. Bu kanun teklifimizin amacı, kaldırılan geçici 
önlemlin yerine, iş güvenliğini sağlayacak, keyfîlliği 
önleyecek kalıcı önlemleri almak ve çalışma barışını 
kurmaktır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 17 nci madde
sine göre, herkes, yaşama, maddî ve manevî varlı
ğını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. İşçinin, 
Anayasada sözü edilen maddî ve manevî varlığını 
sürdürerek geliştirmesi, sahip bulunduğu işini koru
yabilmesine bağlıdır. Bunun için, keyfî fesihler, Ana
yasanın 17 nci maddesine aykırı düşmektedir. 

Anayasanın 49 uncu maddesinin birinci fıkrasın
da, çalışma, bir hak olarak öngörülmüştür. Bu ne
denle, keyfî işten çıkarmaya karşı, işçinin menfaati, 
Anayasanın güvencesi altındadır. 

îş Yasamızın 13 üncü maddesine göre, işveren, 
hizmet süresine göre 2 ila 8 hafta arasında değişen 
önellere uyarak iş sözleşmesini dilediği zaman ve be
lirlenmiş fesih nedenlerinin varlığı aranmadan sona 
eı^dİrdbilmek'tedir. Oysa, birçok Avrupa ülkesinde, iş
çinin iş sözleşmesinin feshi, - sosyal bakımdan haklı 
görülmezse, geçersiz sayılmaktadır. 1475 sayılı İş 
Yasasının 24 üncü maddesine göre, işverenler, 13 ün
cü maddeye göre, iş akıti feshedilen işçilerin yerine 
6 ay içlinde başka işçi alamaz; yeniden, aynı nitelikte 
iş için işçi almak isteyen işveren, işçinin adresine du
yuru yapar; tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde 
başvurmayanların hakkı düşer. 

Bu düzenlemenin yeterli bir güvence sağladığını 
söyleyemeyiz, çünkü, maddenin uygulama olanağı, 
•belli koşulların varlığına bağlı tutulmuştur, bir; ikin
cisi, işveren 6 ay -bekledikten sonra, aynı nitelikteki 
işe yeni işçi alabilecek ve yükümlülükten sıyrılabi-
leceMr; üçüncüsü, işveren, işten çıkarmak istediği iş
çinin yerine, önceden başka bir işçi alıp, onun işine 
bundan sonra son vererek, tekrar işe alma yüküm
lülüğünden kurtulabilecektir. Kaldı ki, işverenin, 24 
üncü maddeye uymamasının, işçiyi yeniden işe al-
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mamasının hukuksal sonucu da, mevcut düzenleme 
karşısında, tartışmalı bulunmaktadır. 

İktidarın, bu durumda, mevcut düzenlemelere 
göre, Anayasada öngörülmüş olmasına karşın, işçi
nin maddî ve manevî varlığını koruması ve geliştir
mesi mümkün değildir. 

Yine, Anayasanın 49 uncu maddesine rağmen, 
devletin, çalışanları koruması, çalışmayı desteklemesi 
ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam ya
ratması için tedbirler alması görevli de havada kal
maktadır. Diğer yandan, uygulamanın getirdiği gerek
sinimlerden kaynaklanan teklifimiz, ILO Sözleşme
sindeki esasları da yansıtmaktadır. 

Muhterem mill'eitvekilleri, Uluslararası Çalışma 
Teşkilatının sözleşme ve tavsiye kararları olarak, iş
ten çıkarmada öngördüğü bazı temel kurallar şunlar
dır : İşçiler fesih için yeterli, kabul edilebilir bir se
bep olmadıkça, işten çıkarılmamalıdırlar. Yeterli se
bep, işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymama gibi, 
^kişisel durum ve davranışına dayanabileceği gibi, iş
yeri gereklerinden de kaynaklanmış olabilir. 

Ahlak ve iyiniyet, kurallarına uymayan davra
nışlar dahil, işçinin kişisel durum ve davranışlarına 
dayalı fesihlerde dahli, fesih, işçinin bu konudaki sa
vunması alınmadan yapılmamalıdır; bu da, ILO Söz
leşmesindeki ilkelerden biridÜr. 

Üçüncüsü: işçi, fesih için yeterliliği kabul edile
bilir bir sebep olmadan iş aktinin feshedlildiğİ inan
cında ise, ILO ilkelerine göre, bağımsız yargı orga
nına başvurma hakkına sahip olacaktır. Feshîn ye
terli bir sebebe dayanmadığının tespiti halinde mah
keme, fesilh beyanının geçersizliğine karar verebile-
cekUir. Geçersizlik kararı verilmesi halinde, işveren, 
işçiye iş vermekle yükümlü tutulacaktır; iş verilme
mesi halinde, ILO ilkelerine göre, işveren, işçinin ka
yıplarını telafi edecek bir tazminatı ödemekle yüküm
lü olacaktır. 

Türk Hükümeti, 1982 yılında Uluslararası Çalış
ma Teşkilatının 68 inci dönem konferansında olumlu 
oy kullanarak, bu arz ettiğim ilkeleri, bu temel ku
ralları benimsemiştir. Hükümetimizin görüşleri, 1982 
Haziranında ILO konferansına sunulan 5/2 sayılı ra
porda yer almaktadır. 

Bu rapora göre, Türk Hükümeti, iş akti feshi 
için yeterli sebep kavramını, yargı yoluna başvur
ma hakkını, işe iade kararının uygulanmasını, ihlal 
halinde tazminat verilmesini ve diğer güvencelerin 
sağlanmasını benimsemiş bulunmaktadır. 
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Bu nedenle, teklifimiz, yüksek tasviplerinizle kabul 
edilirse, ulusal mevzuat ile, uluslararası temel kural
lar arasındaki - olumlu oy kullanmış olduğumuzu arz 
ettim - bu farklılıkları gidermeye de hizmet etmiş ola
caktır. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatının 1963 tarih ve 
119 sayılı Tavsiye Kararında, «İşlin, işverenin, işlet
menin çalışmasının gerekli kıldığı veya işçinin kabili
yet, hal ve hareketlerinden doğan haklı bir fesih 
sebebi olmadıkça, hiçbir sekilide işçinin işine son ve
rilemez» denSlm'iştir. 

Buna uygun olarak, örneğin Alman hukukunda, 
haksız olarak işten çıkarılan işçiye, belirli bir süre 
içinde iş mahkemesine başvurma hakkı tanınmıştır. 
Mahkemenin, işten çıkarmayı haksız bulması halin
de, hizmet sözleşmesi devam eder ve işçi çalışmadığı 
sürelere ilişiklin hakkını isteyebilir. Bizde ise, haksız 
bir fesih halinde, yargı denetimi sözkonusu değildir. 
işçi, yargı yoluna, sadece tazminat için gidebilmekte; 

~ işçinin işe yargı yolUyla iadesine imkân bulunma
maktadır. 

Almanya'da, Feshe Karşı Korunma Yasasına gö
re, fesih, işçinin kişiliğinden veya davranışlarından 
ileri gelen bir nedene dayanmıyorsa veya işçinin bu 
işyerinde çalışmayı sürdürmesini olanaksız kılan iş
yeri gereklerinden kaynaklanmıyorsa, sosyal bakım
dan haksızdır. Alman hukukunda, işveren, ancak, İş-

, çinin kişiliğinden, davranışlarından ya da işyeri ge
reklerinden doğan bir nedenle iş sözleşmesini süreli 
fesih yoluyla sona erdirebilmektedir. Uyuşmazlık ha
linde, fesih nedenlerinin varlığını ispat yükümlülüğü 
işverene aittir. Hukuka aykırı fesilh geçersiz oldu
ğundan, hukuka aykırı olarak iş akti bozulan işçi, 
tekrar işe' alınmasını, ücretinin ödenmesine devam edil-
meslinı isteyebilir; iş ilişkisini sürdürmek yerine, işçi, 
tazminat isteme hakkına sahiptir. Gerek ILO Sözleş
mesindeki ilkeleri, gerek Alman hukukundaki uygu
lamayı arz ettim. 

Keyfî ve haksız işten çıkarmaları engellemek, iş 
güvenliği ve çalışma barışını sağlamak ve uluslar
arası kurallarla çatışma içinde bulunan mevzuatımı
zı, çağdaş, sosyal, demokratik hukuk devleti ilkele
riyle bağdaştırmak ve uygun hale getirmek amacıyla 
bu teklifimizi hazırlamış bulunuyoruz. Bu nedenle, 
1475 sayılı İş Yasasının 13 üncü maddesiyle 24 üncü 
maddesini bu ilkelere uygun olarak tadil etmiş bulu
nuyoruz. 

171 — 



T. B. M. M. B : 24 

Muhterem milletvekilleri, biraz da, komisyonun 
ret gerekçesine temas etmek istiyorum. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu, bu kanun tek
lifimizi uygun bulmamış;' maddelerine geçilmeden, 
varsaydığı eksilik ve fazlalıkları gidermeye gerek gör
meden, tümünü reddetmiştir. Komisyon raporundaki 
'beyanlara rağmen, ti Hakem Kurulu müessesesinin 
mevzuatımıza yabancı olmadığını, yıllarca uygulama 
olanağı bulduğunu ifade etmek isteriz. Bilindiği gibi, 
kuruluş tarzı da şöyle idi: 2, işçii veya sendika taraf-
sıız aracısından; 2, işveren tarafsız aracısından; il 
hukuk işleri müdüründen; bölge çalışma müdürün
den; iş hâk'iminden oluşmakta idi. 

Sayın Komisyon, «İstetmenin risik ve sorumlulu
ğunu üzerinde taşıyan işverenin, iş aklini tek taraflı 
olarak bozma hakkını daha fazla sınırlandırmak, iş
yerindeki çalışma ortamının bozulmasına ve huzur-
suzlulklarrn artmasına sdbep olabileceği gibi, bölge 
çalışma müdürlükleriyle, mahkemelerin işlerinin art
masına da sebep olacaktır» demektedir. 

Komisyon, her ne kadar, işverenlerin, iş aktini 
bozma hakkınm daha fazla sınırlandırılmasından söz 
etmekte lise de, hemen belirtmeliyiz ki, mevzuatımız
da, maalesef, bu 'konuda kayda değer bir sınırlama 
yok!tur. Hangi fazla sınırlamadan söz ediliyor? iş afe
tinin bozulması, işverenlerin keyfîliğine terk edilmiş
tir. 

Yargı denetiminin huzursuzluk getireceği savı 
- «yargı denetimi huzursuzluk getirecektir» deniyor -. 
örneği görülmedik bir garipliktir ve yüce yargıya ba
kış açısını sergilemektedir. Kaldı ki, raporda, varol
duğu itiraf edilen huzursuzluklar, yargı denetimiyle 
giderilebilecek ve adaletin kestiği parmak acımaya-
cafctır. Talbiî, bu durum, elbette, adalete, yargıya ve 
hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne, inananlar için 
sözkonuısu olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, toparlayınız efendim. 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, az kaldı efendim. 

Yargı denetimi, işten haksız çıkartılan işçinin işe 
iadesini amaçladığından ve bölge çalışma müdürlük
leri, tarafları uzlaştırabileceklerinden, kıdem tazmi
natı davaları asgariye inecek ve komisyon raporu
nun aksine, bö\g& çalışma müdürlükleriyle, mahke
melerin işi arıtmayacak, azalacaktır. 

Ayrıca, işçilerin keyfî işten çıkarılmaları üzerine, 
göz yaşartıcı hassasiyet gösteren komisyonun; üret
ken, en güzel yıllarını işverenin hizmetine sunan, 
işsizliğin tehlikeli boyutlara ulaştığı ve iş bulmanın, 

3 . 11 . 1985 0 : 1 , 

siyasî destekçilere gereksinim duyduğu ülkemizde, 
aile bireyleriyle ortada aç bırakılan işçiye mahke
meye başvurma hakkını çok görmesi ve bu hak ile 
huzursuzluğun artacağını varsayması, hayret ve üzün
tü vericidir. 

Haksız yere işiten atılan aç işçinin, hakkını ada
let önünde arayamamasından doğalbilecek sakınca
ları ve huzursuzlukları, komisyon nedense görmezlik
ten gelmiştir. 

Komisyon, toplu işçi çıkarmanın,, bölge çalışma 
müdürlüklerinin iznine bağlanmasını, bakanlığın ta
rafsızlık ilkesiyle bağdaştırmamıştır. Oysa, tarafsız 
kalmak isteyen bir bakanlığın işi basit olup, kanun
lara uymaktan ibarettir. KaMı ki, zayıf olan işçiyi, 
güçlü işverenin keyfîliğine terk ötmek, tarafsızlık 
demek değildir; işçilerin ezilmesine seyirci kalmak ve 
işveren kesimine hizmet etmek demektir. Çalışanla
rın korunmasında, sosyal dengenin kurulmasında, 
kamu yararı vardır. 

Komisyon, işçilerin, işten çıkarmalara karşı, top
lu iş sözleşmeleriyle korunduğunu söylüyor. Halbu
ki, ülkede, bağımsız toplu pazarlık bulunmadığını 
bil'meyen yoktur; şeklen yapılan toplu pazarlıkta, Ka
mu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulunun 
ve Yüksek Hakem Kurulunun tek taraflı iradeleri 
egemen olmaktadır. 

Komisyon, teklifimizle, dengenin işveren aleyhi
ne bozulacağından korkuyor. Nedense işverenlerin 
hakları için titreyen komisyon, işçilerin aleyhine iş
leyen, sosyal patlamalara gebe haksızlıklara aldırış 
etmiyor. 

istifa ve işlen çıkarma halinde kıdem tazminatı 
Ödenmesini zorunlu kılan kanun teklifimiz, 7.3.1984 
tarihinde verildiği halde, bugüne kadar Genel Kuru
lun yüksek huzuruna çıkarılmadı. Kötülüklerin ana
sı olan işsizlikten korkmak lazım; enflasyon canavarı
na yem ettiğimiz dar ve sabit gelirliler, işçiler, me
murlar, dul ve yetimler, esnaf ve sanatkârlar için, 
onların hakları için üzülmek lazım; işten çıkarılan 
ve yargıya başvurma hakkı bile tanınmayan işçilerin, 
'bu kış, odun, kömür alamadıklarını ve çocuklarıyla 
beraber soğukta titreştiklerini düşünmek lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, teklif ile, bu söyle
diğiniz sözlerin alakası ve münasebeti var mı efen
dim? 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — ilgisi var efen
dim, şöyle ilgisi var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN —- Yok efendim, tabiatıyla, yok. To
parlayınız lütfen. 
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SURURt BAYRAL (Devamla) — Efendim, sa
yın komisyon işverenlerin birtakım haklarının elden 
gittiğinden söz etmekte; onun için ürkmekte, telaşa 
düşmekte, korkmaktadır. Ben de, asıl korkulacak ne
denleri arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Raporda öyle bir ifade tarzı yok 
efendim. 

SURURI BAYKAL (Devamla) — Başkanım, lüt
fen tetkik buyurun; var... 

BAŞKAN — Ama vaktiniz tamamlandı. Topar
layınız efendim. 

SURURI BAYKAL (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sadet dışına çıkıyorsunuz bir; ikin
cisi, vaktiniz doldu efendim. 

SURURI BAYKAL (Devamla) — Değil Sayın 
Başkanım, değil; o ibareler var raporda. Lütfen tet
kik buyurun. 

BAŞKAN — Biz okuduk efendim, okumadan 
kürsüye çıkmayız. 

SURURI BAYKAL (Devamla) — Ben, ne için 
gözyaşı döküleceğini arz etmeye çalışıyorum; han
gi meseleler için korkmamız gerektiğini arz ediyo
rum; memleketime hizmet ediyorum Sayın Başka
nını1. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Okuyacak
larınız bir 10 dakika daha alır. 

SURURI BAYKAL (Devamla) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Görüyorum efendim... 
Son kısmını okuyun. 
SURURt BAYKAL (Devamla) — Asgarî ücret 

vergi dışında tutulmayan işçiler ve diğer bordro mah
kûmlarını düşünmek lazım. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Bordro 
mahkûmları ile ne alakası var? 

SURURI BAYKAL (Devamla) — Oysa, istenen, 
bizim sadece istediğimiz... 

BAŞKAN — Sayın Baykal, sizin söylediğiniz, 
devletin, hükümetin genel politikası ile ilgili tenkit
lerdir. Burada getirdiğiniz teklif, muayyen madde
lerin muayyen hedefler istikametinde değiştirilmesi 
yolundadır. 

SURURI BAYKAL (Devamla) — Başkanım, sa
yın iktidar... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
SURURI BAYKAL (Devamla) — Buyurun Sa

yın Başkanım. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Komisyon ge

rekçesi bu imkânı veriyor. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, vakit hayli geçti. İkin
cisi de, bunların teklifle ilgili olmadığını zatı âliniz 
de kabul ederler zannediyorum. 

Lütfen efendim... 
EDİP ÖZGENÇ (içel) — Teklif veriyoruz, ka

bul etmiyorlar, konuşturmuyorlar. O zaman millet
vekilinin işi ne burada? 

IBAŞKAN — LülBfen efendim... Zatı âlinize avu
katlık düşüyor mu?. 

EDİP ÖZGENÇ (içel) — Efendim, o zaman bu
rada bulunmamızın sebebi hikmeti ne?. Müsaade et
miyorsunuz, 'biraz müsamahakâr olun. 

BAŞKAN — O halde, içtüzüğü tadil edin «30 da
kika konuşulur» deyin; 'biz de 30 dakika konuştura
lım. Siz, içtüzüğü bilmeden konuşuyorsunuz; demin 
ihtar edecek tim. 

SURURt BAYKAL (Devamla) — Sayn Başka
nım, iktidar, ekonominin... 

BAŞKAN — Tamam efendim, sözünüzü kesece
ğimi, lütfen... 

SURURt BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
sözümü toparlıyorum Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, 10 dakika çoktan geçti. 
SURURt BAYKAL (Devamla) — Zamanı siz 

doldurdunuz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, 'ben 'biliyorum.. 
SURURt BAYKAL (Devamla) — Benim yerime 

zatı âliniz konuşuyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, ben 'biliyorum; ne kadar 

vakit geçtiğini biliyorum. 
3URURÎ BAYKAL (Devamla) — Müsaade eder

seniz toparlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Toparlayın efendim. 
SURURt BAYKAL (Devamla) — Oysa, istenen, 

sadece, haksız işten çıkarmaya karşı, işçinin, adaletin 
önüne çıkmasına olanak tanımaktan ibarettir. Biz 
bu kanun teklifiyle «Mahkemeye 'başvurma hakkını 
verin» diyoruz. Katılmadığımız bu görüşleriyle ko
misyon, ajdaletten kaçmıştır. Yüce Meclisin, işçinin 
mahkemeye başvurma hakkına, «evet» diyeceğini um
mak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, iki yıldır, muhalefet kana
dından gden kanun tekliflerini partizanca reddeden 
iktidar kanadının, bu son derece sakıncalı tutumun
dan vaz geçmesini, demokrasimfizin geleceği ve ül
kemizin yarar ve esenliği açısından şart görüyor ve 
iktidarı bir kez daha uyarıyoruz. 

Bu nedenlerle, komisyon raporunun reddedilmesi-
rti ve kanun teklifinin ka'bul edilmesini, Sosyal De-
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dan örnekler verdi. Sadece bu konu ile ilgili konuş
ma yapacağım ve huzurlarınızdan ayrılacağım. 

Sayın Saykal'ın misali verdiği, Alman İş Hukukun
daki uygulamalarla ilgili olarak »bundan lilki, üç ay 
kadar önce istanbul'da bir seminer yapıldı; Alman 
hukukçuları da oradaydı; keşke orayı da teşrif et
selerdi; Bu Alman hukukçuların başında da en yet
kili i kişi olarak: Federal Mahkeme Başkanı Profesör 
Neumann, vardı. Bakınız, konuşmasının sonuç bölü
münde diyor 'ki : 

«Federal Alman Feshe Karşı Koruma Kanununa 
karşı Almanya'daki genel kanaat şudur : 

1. 'Bir iş ilişkisi zorla devam etmemelidir. 
2. îş İlişkisinin 'bozulması, nihayet, boşanmadan 

daiha zorolımaımaılıdır. 

mokrat Halkçı Parti Grubu adına saygıyla arz ede
rim efendim. (SHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Talât Sargın buyurun. 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Söz hakkımı kul

lanmayacağım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın Sururi Baykal'ın, 
gerek hükümetimliz'in genel politikası, gerekse Çalış
ma Bakanlığının bugüne kadarki uygulamalarıyla il
gili çok geniş açıklamalar ihtiva eden konuşmasını 
hep birlikte dinledik. Bunlara, teker teker cevap 
vermek mümkün; çünkü, giriş bölümünde dahi, Yük
sek: Hakem Kurulu dahil, (işsizlik konusu, İşsizlik Si
gortası Yasa Teklifi, 2821 sayılı Yasa, 2822 sayılı 
Yasa gibi, 'bugün burada 'konuştuğumuz 1475 sayılı 
Yasayla ilgili olmayan pek çok konuya girizgâh ya
parak vaktinin büyük bir bölümünü harcadılar. 

1 Ben arzu ederdim ki, sayın arkadaşımız, büklüğü 
bu çok güzel konularda, konuşmasını sadece 1475 
sayılı bu Yasadaki değişiklik teklifine inhisar et
tirsin ve savını daha iyi ortaya koysun. Ne yazıktır 
ki, Sayın Gururi Baykal, bu kadar .hararetle müda
faa ettiği 'bu'.değişiklik teklif imi savunmak için, ko
misyonun toplantısına dahi teşrif etmemişlerdir. Keş
ke komisyonun toplantısına gelselerdi, bugün söy
lemek istedikleri pek çok hususu orada ifade etmek 
imkânına sahip olurlardı; belki bizler de o konuşma
lardan istifade ederdik. 

SURURİ BAYKAİL (Ankara) — Haber verdi
ğim halde 5 dakika beklemediler Sayın Başkan. 
- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Efendim, biz 
sizi sabırla dinledik, lütfen siiz de bizi sabırla dinle
yiniz. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Dinliyoruz sayın 
balkan. 

ÇALIŞMA VE (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Tenkit için 
söylemiyorum., olayları anlatıyorum. Ben, komisyo
nun ret gerekçesindeki maddeleri burada teker teker 
sıralayarak, bu çalışma saatinin sonunda sizleri daha 
fazla üzmek istemiyorum. 

Sayın Baykal, konuşmasının büyük bir bölümü
nü Alman hukuk sistemine dayandırdı ve bize ora-

3, İşe iadede mahkemeler fazlaca müdahaleci 
olmamalıdır. 

4. 'İşverenlere göre, mahkemeler, işçilerden yana 
tavır koymaktadır. 'İşçiye ödenen tazminatın miktarı 
12 aylıktır, Yaş ve kıdeme göre 18 aya kadar çıka
bilmektedir.» 

Bunları söyledikten sonra, kendisine bir sual 
tevcih ettik dedik üsi, «'Sayın Profesör, tebliğinizden 
Çıkardığımız sonuca ıgöre, fesihlerin sonunda açılan 
davaların üçte ikisi, dava .açılmadan halledilen, iş
yeri kurullarına intikal eden, fesihlerin ise yüzde 80'i 
işçiye bir tazminat ödenmesi ile sonuçlanan olay
lardır; sadece yüzde 4 (gibi küçük bir oran, yeni
den işe dönüşü ifade ediyor. O ihalde : 

1. İşçinin Feshe' Karışı Korunması Kanunu .so
nuç itibariyle Federal Alman işçisine bir iş güven
cesi temin etmiş midir; yoksa, belirli bir miktar taz
minat alınmasını mı sağlamıştır? 

2. Bu konunun, istihdama müspet bir katkısı 
görülmüş müdür?» 

Profesör Neuıman'ın cevabı : 
«1. Yeniden işe dönen işçıi sayısı yüzde 4 ilâ 

5 tir.' Uygulamada ağırlık ve tercih, tazminat al-
maidan yanadır. Zaten işçi de, çıkartıldığı işe tekrar 
dönmenin yararına inanımamalk'taidır. İşçi, işe dönme 
veya tazminat alma 'halklkına sahiptir; ama yüzde 95'i 
tazminatı tercih etmektedir. 

2. 'Bu Kanunun, işsizliği önleyici hiçbir sıonucu 
görülmemiştir» şeklinde olmuştur. 

Muhterem arikadaşilarım, biz burada, Federal 
Alman İş Kanununa ıgöre kendi işçilerimizin duru
munu tartışmıyoruz; biz, 1475 sayılı Yasamın bizde
ki uygulıamalarını tartışıyoruz; ıvarsa, yarilışılannı dü
zeltmeye çalışıyoruz, 
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Arkadaşımdan 'benim beklediğim, 1475 sayılı Ya
sayla ilgili değişiklik tekliflerini burada müdafaa et
mek olmalıydı; aıma maalesef, kendileri, Federal Al
man İş Hukukuna dayandılar; ben de Federal Al
man İş Hukuku ile kendilerine cevap verdim. 

Saygılar arz ederim efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Sayın bakan, onu 
kabul edin, iyeter. 

EDİP ÖZGENÇ {İçel) — İşçiler sizi çok seviyor 
sayın bakan!, 

'BAŞKAN — Sayın Metin Üsıtünel, buyurun 
efendim. 

Yalnız, sayın milletvekilleri, çalışma süremizin 
dolmasına çok az 'kalmıştır. Bu teklifle ilgili rapor 
üzerindeki müzakereler tamamlanmak üzeredir. 

Bu raporun müzakerelerinin sonuna .kadar süre
nin uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Buyurun Sayın Üstüne!. 

METİN ÜSTÜNEL {Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; ıgörüşülmekte olan 341 sıra 
sayı ve 1475 sayılı İş Yasasının 13 ve 24 üncü mad
delerinin değiştirilmesine lilişlkin, Ankara Milletvekili 
Sururi ©aykal 'Ve arkadaşlarınca verilen kanun tek
lifli hakkında ıgörüşlerkni arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Sözlerime başlama/dan önce yüce ku
rulunuza saygılar sunanım. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği 'gibi, işçinin işten 
çıkarılma durumunda, 'tazminat talebi dışında yargıya 
başvurma imkânını sağlayan hükümler mevzuatımız
da yer almamaktadır. Oysa, aynı durum karşısında, 
memurlara, çok isabetli olanak, idarî yargıya başvur
ma hakkı tanındığı yüksek malumlarınızdır. 

İşverenin işten çıkarma tasarrufu üzerinde yargı 
denetiminin olmaması yüzünden, işveren, fesih hak
kını kötüye kullanabilmekte ve dolayısıyla işçileri 
haksızlığa uğratmaktadır. İşveren, geçerli bir neden 
göstermeden, ihbar şartlarına uymak suretiyle, ıgeneil-
likle suçlu iddialarıyla dşçi çıkarmalarında olduğu 
gibi, hiçbir şarta uymaksızın işçinin iş alktini fes-
hedebiknektedir. 

Biraz önce sayın bakanımız Alman hukukundan 
bahsettiler ve Alımanya'dakii işçilerle Türk işçilerini 
mukayese ettiler, o konuda... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ '(Kütahya) — Mukayese et
medim efendim, cevap olarak arz ettim. 

I METİN ÜSTÜNEL {Devamla) — Teşekkür ede-
I rim sayın balkanım; fakat Almanya'daki işçilerin du-
I rumuyla, Türkiye'deki işçilerin durumu farklıdır. 
I BAŞKAN — Sayın Üstinel, siz kendi konunuza-. 
I .gelin. 

METİN ÜSTÜNEL {Devamla) — Onların deği-
I şik güvenceleri vardır; Türkiye'de bu güvenceler 
I yoktur; yani bunu hatırlamanızı isterim. 
I Feshin yeterli sebebe dayanmasını -istemek, tişçi-
I nin en tabiî hakikidir. İddia sahibinin, iddiasını is-
I pat külfeti altımda olması, en çok bilinen ve hukuk 
I sistemimizce benimsenen bir hulkulk kuralıdır. Bu ne-
I deme, iş ak'ti feshinin yeterli ve haklı olduğunu is-
I pat külfeti, işçi çıkaran 'işverene ait olmalıdır. 
I 'işverenin, iş afetini fesih hakkını kötüye kullan-
I ması, malumunuz, her zaman, işverenin ve toplum-
I da, çalışma barışının ve huzurun bozulmasına ne-
I den olmuştur. İşten çıkarılanların uğradığı çökün-
I tü, diğer çalışanların üzerinde etki yaparak iş üre-
I timini düşürdüğü de hepinizin malumlarıdır. 

I En verimli ve üretken yıllarında alın teri döke--
I relk işverenin yanında çaılışan işçilerin, tam olarak 
I bir güvence altında bulunmadığı görüllmekıtedir. Bu-
I gün, işveren, bir işçiyi haklı veya haksız yere işten 
I çıkarmaktadır; anoalk, işçi, burada bir yargı dene-
I timi almadığından dolayı herhangi bir mercie baş-
I vuramıamalktadır. Haksız- bir şekilde işten çıkarılan 
I bir işçinin hâkim önünde hakkını arayamaması, iş-
I çiyi topluma küskün ve kırgın bırakmaktadır; hakkı -
I nin yendiğini gören işçinin, toplumda, bitkin, halsiz, 
I aynı zamanda huzursuz olduğu, hepinizin gözlerini-
I zin önünde »görülen olaylardır. Haksız yere zarara uğ-
I radığını düşünen ve halklkını aramak için yargıya baş-
I vuramayan insanların, çevresine, yangı düzenine, 
I topluma 'güveni, saygısı, sevgisi kaybolmaktadır. Sev-
I gis'izlik ve kötülüklerin, her zaman için cemiyette 
I yanlışlıkları görülmüştür. 

I Değerli milletvekilleri, işçiler, Anayasa ile tanı-
I nan halkları kullanmaları .halinde, sık sık, işten çı-
I karılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmalktadır. İşçi-
I nin sendikaya üye 'olması veya olmaması, fesih için 
I bir sebep olmamalıdır; işçinin, işçi teşekkülünün faa-
I liyötlerine katılması suç olmamalıdır; işçinin, işve-
I reni dava veya şikâyet etmesi, işten çıkarmanın bir 
I sebebi olmamalıdır; işçinin, ırk, renk, cinsiyet, din 
I ve siyasî ıgöriişü işten çıkarmalara sebep oilmamalı-
I dır; bu nedenle, yargı denetimi şarttır. Aksi takdir-
I de, işvereni denetlemek hiçbir zaman mümkün öl-
l mamaktadır. 
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işsizliğin kol gezdiği ülkemizde, toplu işçi çıkar
mayı, toplumun huzuru doğrultusunda birtakım esas
lara bağlamak esastır ve şarttır 'diyoruz. Toplu işçi 
çıkarmayı, ekonomik, teknik, yapısal ve diğer işyeri 
gereklerine dayandırmak ve keyfîlikten kurtaırmak 
gerekir. Bunun, için toplu işçi çıkarmayı, idarenin, yani 
bölge çalışma müdürlüğünün iznine 'bağlamak; kaçı
nılmazdır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Komisyonu teklifle 
getirilen il hakem kurulunun yıllarca 'başarılı ça
lıştığını... Biraz önce Sururi Bayfcal arkadaşımız bu 
kurulun nasıl çalıştığını izalh ettiler, ona değinmek 
istemiyorum. 

İdarenin, toplu işiten çıkarma karşısında seyirci 
kalması düşünülemez. Toplu işten çıkarmayı, tek
lifte olduğu gibi, hem yürütme, hem de yargı or
ganının denetimine tabi tutmak, toplumun yararı
nadır diyorum. 

Bu teklifin ıkahulü ile, uluslararası mevzuat ile 
ulusal mevzuat arasında uyum sağlanmış olacaktır. 

Sonuç olarak, hu teklifle getirilen düzenlemenin, 
haklı işten çıkarmaları değil, kötü niyetli işten çı
karmaları engellemeye; işverenin de içinde yer al
dığı, çalışma harışı ve huzuru sağlamaya yönelik 
olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. 

Arz ettiğim nedenlerle, çok ciddî bir ihtiyacı 
karşılayacak olan hu (teklifi destekliyor, komisyon 
raporunun . reddedilerek, teklifin ka'bul edilmesini 
yüce Meclisten diliyorum. 

Komisyonun hazırlamış olduğu hu raporun ger
çekten bazı mesnetlere dayanmasını, daha detaylı 
olarak incelenip reddedilmeden gelmesini arzu edi
yordum; ama reddedilerek gelmiştir. 

Saygıdeğer üyeler, sayın milletvekilleri, sözlerimi 
burada hifcirirken hepinize saygı ve hürmetlerimi su
narım. (Bağımsızlar şûralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde başka
ca söz isteyen?.. 

VÖRAL ARIKAN '(İzmir) — Ben istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VTJRAL ARIKAN ı(tzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 'ben konuya bir ıbaşka açıdan 
yaklaşmak istiyorum. Kanun 'teklifi, işverenin iş ak-
tine ıson vermesi halinde yangı denetiminin olup ol
mamasıyla alakalı. Teklif sahibi arkadaşlarımız da, 
kamu hukuku, sahasında, memur rejiminde, perso
nel rejiminde, idarenin eylemine karşı, işlemine kar
şı, yangı denetiminin mevcut olmasını örnek olarak 
gösteriyor. 

Bu iki konuyu ^birbirine karıştırmamak lazım. 
İşçiyle işveren arasındaki ilişki bir iş afcti ilişkisidir. 
Taraflar; işçi dilediği zaman uymayabilir, işveren 
dilediği zaman uymayabilir; işveren uymadığı zaman 
o iş aktinin malî sonuçları işçiye verilir. Yoksa, iş 
alktinin yargı denetimi, kamu hukukunu ilgilendir
mediği için, söz konusu değildir.; Binaenaleyh, ka
nun teklifi hu prensibi itibariyle yanlıştır. Ben bu
nu arz etmek istedim. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Rapor üzerindeki müzakereler ta

mamlanmıştır. 
Komisyon raporu, teklifin reddi mahiyetindedir. 
Komisyonun raporunu oylarınıza sunuyorum : 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu ka^ 
foul edilmiştir. 

Bu vesileyle teklif reddedilmiş bulunmaktadır. 
Çalışma süremiz dolmuş bulunduğundan; sözlü 

sorularla, gündemde hulunan konuları ve basılıp da
ğıtılmış bulunan 4.11.1985 'Pazartesi günkü Gelen 
Kâğıtlarda yayımlanan, 6.11.1985 tarihli gündeme 
girecek olan 359 sıra sayılı Savunma Sanayii Geliş
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Kurul
ması Hakkında Kanun Tasarısı ile 357 sıra sayılı 
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısını sıarsıyla görüşmek için, 6 
Kasım 1985 Çarşamha günü saat 15.00te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 19.05 

m—ı ı »-
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VL — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir - Ayvalık İlçesinde turizm meslek lisesi açıl
masına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/692) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Milî Eğittim Gençlik ve Spor 

Bakanınca yazılı olarak cevaptondıntaasma aracılığı
nızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Davut Abacıgiî 

Balıkesir1 

•Balıkesir İli turizm yönünden zenginidir. 
Turizme yönelik hizmetlerin ifası için buna dönük 

okulllaırın açiması genel isitekdir. 
•Bakanlığınız bünyesinde Ayvalıkla Tutrizm ıMes-

Hek Lisesi açılması düşünülür mü? 
Bakanlığın bu konudaki görüş ve düşüncesi nedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 31 . 10 . 1985 

Spor Bakanlığı 
Ticaret ve Turizm öğretim DairesÜ 

Başkanlığı 
Sayı : 716.2(10/E) Büt. Plan 

Şb. Müd. 401 « 06554 
Konu : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'e 

ait önerge 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınla 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kanun

lar ye Kararlar Dairesi Başkanlığının 1.10.1985 gün 
ve 7/692-4405 sayılı yazısı. 

ıb) Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kanunlar 
ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 23.10.1985 gün ve 
7/692-4405/17071 sayılı yazısı. 

'Balıkesir Ayvalık İlçesinde Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi açılmasına ilişkin ilgi (a) ve <b) soru 
önergesi incelendi. 

Sözkonusu ilçede Otelcilik ve Turizm Meslek Li
sesinin açılması için ilgili Valilikle 1 . 9 . 1976 tari
hinden bugüne kadar süregelen yazışmalar sonucu, 
Ayvalık ilçesi Küçükköy Tellikavak Mevkiinde Ta-
pu'nun 32 pafta, 1920 - 2562 - 2537 parsellerinde San
cak Tül Sanayii A.Ş. adına kayıtlı 37716 m2 lik arsa 
ile bitişikte bulunan 2563 No.'lu parselde Muhsin 
Ergüney adına kayıtlı 624 m2 lik arsanın mevcut ol
duğu ve bu amaçla kullanılmak üzere mevcut tesis-
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CEVAPLAR (Devanı) 

leriyle kamulaştırılmasının uygun olacağı Bakanlı
ğımızdan istenmiştir. 

Bunun üzerine gerekli kanunî işlemler tamamlan
dıktan sonra söz konusu yerin kamulaştırılması için 
mahalline 18.11.1982 tarih ve 45031 sayılı ödeme 
emri ile 21 662 400 TL. ödenek gönderilmiştir. 

Ancak, mal sahipleri ile ihtilafa düşüldüğünden 
kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilememiş olup, 
mahkeme halen devam etmektedir. 

Sözkonusu okulun açılması için ihtilaf konusu olan 
yerin lehimize sonuçlanması veya ihtiyaç duyulan 
(başka bir arsanın sağlanması halinde yeni bina ya
pımı Devlet Planlama Teşkilatına teklif edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Genel Kurul salonundaki elektrikli oy tertibatının 
kullanılmama nedenine ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karadu-
man'ın yazılı cevabı (7/696) 

Türkiye Büyük Mfflet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başkanlığınızca yazılı ola

rak yanıtlanmasını arz ve rica ederim. 
Saygılarımla 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Meclisimizin Genel Kurul salonunda en 
modern ve en ileri bir aracı olduğu söylenen «Elekt
rikli oy tertibatı» 

a) Yoklamalarda 
b) Oylamalarda neden kullanılmıyor? 
Soru 2. Bunların kullanılması olanaklı değilse 

neden sökülmüyor, göstermelik olarak bulundurulu
yor..? 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı 1 . 11 . 1985 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Sayj : 7/696 4457/17299 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 
İlgi : Genel Kurul salonundaki elektrikli oy ter

tibatının kullanılmama nedenine ilişkin, 3.10.1985 ta
rihli yazılı soru önergeniz. 
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1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul 
salonunda bulunan otomatik oylama sistemi isviçre 
Gfeller Firması tarafından imal edilmiş ve Türk 
Simko Firması tarafından 1963 yılında montajı yapıl
mıştır. 

Tamamı role kontaktı ve mekanik olan sistem, 
İsviçre'de konu ile ilgili eğitim gören iki teknik ele
man tarafından yaklaşık 10 yıl süre ile yoğun bakım 
şartlarında çalıştırılmış, bir müddet sonra bu teknik 
elemanların daha iyi imkân bularak Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki görevlerinden ayrılmaları nede
niyle sistem sağlıklı bir şekilde kullanılamamıştır. 

İmalatçı Firma ile 22.4.1975 tarihinde yapılan 
yazılı temaslarda, sistemin büyük bir kısmının elekt
ronik şekle dönüştürülmesi Firma tarafından teklif 
edilmiş ancak bu teklifin gerçekleşmesi için daha 
sonra konu ile ilgili bir çalışma olmamıştır. 

Günümüz teknolojisine kıyasla çok eski yöntem
lerle çalışan cihazın yıpranan elektrikli ve mekanik 
parçaları da Firma tarafından üretimden kaldırıldığı 
için temin edilememiş olduğundan söz konusu cihaz 
1979 yılından buyana kullanılmamaktadır. 

2. Sistemin gösterge panoları Genel Kurul top
lantı salonunun içerisinde, salonun yan kısımları ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Kürsüsü 
arkasındaki büyük panodan müteşekkildir ve salon 
mimari özellikleri ile bir bütün teşkil etmektedir. Ay
rıca, sistemin yenilenmesi için yapılan proje çalışma
larında salon içerisinde bulunan gösterge panoları
nın ve sisteme ait kablajın kullanılması düşünülmek
tedir. Bu nedenle eski sistemin sökülmesi yoluna gi
dilmemiştir. 

Eski sistemin günümüz teknolojisine uygun bir 
biçimde yenilenmesi konusunda ODTÜ ile Ocak 1984' 
te yazılı olarak temasa geçilmiş yapılan araştırma ve 
proje çalışmaları Haziran 1985'te sonuçlanmıştır. 

ODTÜ Vakfı proje, imalat, montaj ve kontrol
lük görevlerini kapsayacak çalışmalar için Türkiye 
Büyük Millet Meclisine 200 000 000 TL. tutarında 
keşif vermiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
proje ile ilgili ön fikir ve çözüm şeklini ODTÜ il
gilileriyle birlikte Başkanlığın bilgi ve tensiplerine 
sunmuştur. Başkanlık da, önerilen çözüm şeklini; bu
günkü teknolojiye uygun olmakla birlikte, Genel 
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Kurulun çalışma özelliği açısından ihtiyaca yeterli 
bulmayarak çalışmayı şimdilik durdurmuştur. 

Bilgilerinize sunarım.* 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, yaptırılan inşaatların ihalesine ve kontrolüne 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı (7/697) 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki 'sorularımın Başkanlığınızca yazılı ola

rak bıM'dlımesini arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
'Erzurum 

Soru 1. 1 Ocak 1984 tarihinden 1.9.1985 tarihi
ne kadar Başkanlıkça hangi inşaatlar yaptırılmaya 
başlanmıştır? 

Soru 2. Bu inşaatların keşif ve ihale tutarları 
kaç Türk Lirasıdır? 

Soru 3. Bu inşaatların 'ihalesine 'hangi firmalar 
katılmışlar ve lihaie tenzilatları ne olmuştur? Ve in
şaatlar hangi firmalara verilmiştir? Tercih sebebi ne 
olmuştur? 

Soru 4. Bu inşaatları alan iftiralarım sahipleri 
ve eğer şirket iseler ortakları kimlerdir? 

Sora 5. İnşaatların fizikî ve naktî seviyeleri ne
dir? En son verilen hakedişler kaç TL.'sı olmakta-. 
dır? 

ISora 6. Hakedişleri kim hazırlamakta, kim 
kontrol etmekte ve verile amirlerini kimler imza
lamaktadır? 

Soru 7. Hakediş fazlası ödemeler söz konusu 
mudur? 

Soru 8. Bu inşaatların müteahhitleri firmalara 
kaç günde 'bir hakediş ödenmektedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı 1.11.1985 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığı 
Kan. Kar. Md. 

Sayı : 7/697-4458/17300 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
İLGİ : Yaptırılan inşaatların ihalesine ve kont

rolüne ilişkin, 3.10.1985 tarihli ydzılı soru önergeniz. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca, 
1.1.1984 tarihinden 1.9.1985 tarihine kadar, yaptırıl
maya taşlanılan inşaatların adları ile önergenizdeki 
diğer sorulara ait cevaplar, her inşaatın adı altında 
ayrı ayrı belirtilmiştir. 

Bilgilerinize sunarımı. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 
A) Milletvekili Lojmanları Sitesi İnşaatı : 
C/l. — Milletvekili lojmanları sitesi (inşaatı. 
C/2. — İhale tutarı : 7 519 727 511,11 — TL. dir. 
C/3. — Milletvekili lojmanları sitesi inşaatı 2886 

sayılı Kanunun 2990 sayılı Kanunla değişik 89 uncu 
maddesine göre Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. Ş.' 
ne verillmiştlir. 

Emlâk ve Kredi Bankası Genel Müdürlüğü de işi 
kendi sorumluluğu altında 'bir taşeron firmaya verir
ken, alt yapıları binim fiyatlarla, 'tip lojman 'binala
rını ise götürü bedelle ve teklif alma usulü ile ihale 
ediknesüni öngörmüştür. 

Taşeron firmalara yapılacak ihalenin T.B.M.M. 
Başkanlık Divanından bir üye ile T.B.M.M. İnşaat 
Kontrol Amiri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından 
Yapı İşleri Genel Müdürü ile Bankadan iki üyeden 
oluşacak 'bir komisyon tarafından onaylanması; 
T.B.M.M. Başkanlık Divanının 2.4.1984 tarih 15 sa
yılı Kararının 3 /e maddesinde şart koşulmuştur. 

IBu belitrilen esasillar dairesinde bankaca on fir
maya ihale dosyası (gönderilmiştir. Bunlardan beş fir
ma teklif vermiş olup, teklif 'bedelleri aşağıda 'belir
tilmiştir : 

TL. Kr. 

1. Gama Endüstri A. Ş. 
2. Mesa Mesken Sanayi A. Ş. 
3. Yülbetaış - Yüksel Bentan Sanayi ve Ticaret 

A. Ş. 
4. Nuırol inşaat ve Ticaret A. §. 
5. KadiirbeyoğLu İnşaat A. Ş. 
6. Li'baş İnşaat ve Yatırım A. S. 
.7. Kutlutaş. İnşaat ve Tic. San. Ltd. Sti. 
•8. Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A. Ş. 
9. Enka İnşaat ve Sanayi A. Ş. 

10. Molin İnşaat Kol.' Sti. 

8 647 910 082,— 
8 119 325 755,74 

8 856 909 178 — 
6 983 962 368,— 
6 898 832 579,— 
Teşekkür 

İş, en ucuz teklif veren Kadirbeyoğlu İnşaat A. Ş. 
firmasına taşeron sıfatı ile verilmiştir. 

İşin müteahhidi Emlâk Kredli Bankası Genel Mü
dürlüğüne, Başkanlık Divanı Kararı ile verilecek kar 
.miktarı % 9'dur. 

C/4. — Bu inşaatın : 

Mütteahhidi : Emlâk Kredi Bankası Genel Mü-
dürlüğü'dür. 

Yapımcı Taşeron 'Firma : Kadirbeyoğlu İnşaat 
A. S.'diı\ 

Sahipleri ise : Gülıtekin Kadirbeyoğlu Gün Gür
büz Kadlirbeyoğlu, Hatice Leyla Kadirbeyoğlu, Mak-
ibule Nazili İnönü ve Salim Sinan Kadirbeyoğlu'dur. 

C/5. — Milletvekili lojmanları sitesi inşaatı 
1.10.1985 tarih ve 14 sayılı İstihkak Raporu tutarı, 
imalat ve ihzarat toplamı ile fiyat farkları tutarları 

toplamı 7 837 427 947,— TL.'dir. Lojman tip bina
larının kaba inşaatları bitmiştir. Altyapı tesisleri, ısı 
santralı, arkat inşaatları ile bir kısım lojmanın inşaat 
ince işleri devam etmektedir. 

C/6. — Hakedişleri; TJB.M.M. Kontrol Amirliği, 
Kontrol Mühendisleri ile müteahhitler müştereken 
(hazırlamaktadır. Kontrol Şefi, Kontrol Amiri ve 
T.B.M.M. Saymanlık Müdürlüğünce kontrol edildik
ten sonra, TJB.M.M. Başkanının onayına sunulur. 
ödeme emirleri, tahakkuk memuru, tahakkuk amiri, 
Saymanlık Müdürü tarafından imzalanmakta ve 
T.B.M.M. Başkanı tarafından onaylanmaktadır Mü
teakiben T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu Denetçi Üyesi tarafından da -imzalandıktan sonra 
ödemeler yapılmaktadır. 

C/7. — Hakediş fazlası ödeme yapılmamıştır. 
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C/8. — Müteahhit firmalara ayda ibir hakediş 
ödenmektedir. Ancak, programının üzerindeki hir 
tempo ile çalışmakta olan Emlâk Kredi Bankası Ge
nel Müdürlüğüne; 16.7.1985 tarih ve 63 sayılı Baş
kanlık Divanı Karan ille bu tarihten sonra 15 günde 
•bir istihkak tanzim edilmektedir. 

B) Milletvekilleri Yeraltı Otoparkı ve Alt Geçit 
tle Yeraltı Otobüs ve Otomobil Garajı İnşaatı : 

C/l. — 'Milletvekilleri yeraltı otoparkı ve-alt ge
çit ile yeraltı otobüs ve otomolbil garajı inşaatı. 

C/2. — ihale tutarı : 1 696 628 508,50 TL. dır. 

1. Ceylan İnşaat Ltd. Şti. 
2. özdemir İnşaat Koli. Şti. 
3. Yüksel İnşaat A. Ş. 
4. Ermi't Mühendislik İnşaat ve Ticaret Sanayi 

Ltd. Ştıi. 
5. Mesut Göksu tnşaat Tic. Ştıi. 
6. Atilla Doğan İnşaat ve Tic. A. Ş. 
7. Gama İnşaat A.Ş. 
8. Kutlutaş İnşaat ve Tic. San. Ltd. Şti. 
9. 'Mesa Mesken Sanayi A. Ş. 

10. Kiska Komandit Şti. 
11. Gürliş İnşaat ve Mühendislik A. Ş. 
12. Timtaş A. Ş. 
13. Koray Yapı Endüstrisi ve Tic. A. Ş. 
14. Kadirbeyoğlu tnşaat A. Ş. 
15. Enka İnşaat Şti. 

İş, en ucuz teklif veren Ceylan înşaat'a ihale edil
miştir. 

C/4. — Bu inşaatın : 
Müteahhidi : Ceylan İnşaat Taahhüt İthalât ve 

İhracat Ltd. Şti.Mir. 
Ortakları ise : Ağa Ceylan, Hasan Ceylan, Ek

rem Ceylan, Zülküf Ceylan, İzzet Ceylan, Hasan 
Ceylan ve Mahmut Ceylan'dır. 

C/5. — Milletvekilleri yeraltı otoparkı ve alt ge
çit ile yeraltı otobüs ve otomolbil garajı inşaatına 
ait en son verilen İ6.9.1985 tarih ve 4 sayılı imalat 
ve ihzarat tutarları toplamı 832 157 817,— TL.'dir. 

Kazıların % 90'ı 'bitmiştir. Milletvekilleri otopar
kına ait inşaatın % 30'u bitmiştir. Otobüs garajında 
ise çevre 'betonarme perdesi inşaatı devam etmek
tedir. 

C/6. — Hakedişleri; TJB.M.M. Kontrol Amir
liği, Kontrol mühendisleri ile müteahhitler müştere
ken hazırlamaktadır. Kontrol Şefi, Kontrol Amiri 
ve T.B.M.'M. Saymanlık Müdürlüğünce kontrol edi'l-
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C/3. — Mületvekileri yeraltı otoparkı ve 'alt ge
çit lile yeraltı otobüs ve otomobili garajı inşaatı iha
lesi : 

TJB.M.M. Başkanlık Divanının 8.1.1985 tarih ve 
42 nolu kararına istinaden ve 288'6 sayılı Devlet İha
le Kanununun 10 uncu ve 44 üncü maddelerine göre 
T.B.M.M. ihale komisyonu kanalı ile ve 'birim fiyat 
•teklif alma usulü ile ihalesi yapılmıştır. 

Onbeş firmaya ihale teklif dosyası gönderilmiştir. 
Alınan sonuçlar aşağıda sıralanmıştır : 

1 696 628 508,53 
1 827 896 855,39 

. 1 '879 437 520,84 

1 946 063 505 — 
2 020 807 767,— 
2 224 525 276,— 
2 247 615 789,— 
2 355 121 153,87 
2 502 424 033,— 
2 748 654 099,— 
Teşekkür 
Teklifi açılmadı. 

.Teklifi açılmadı. 
Teklifi açılmadı. 
Teklif vermedi. 

dikten sonra T.B.M.M. Başkanının onayına sunulur. 
ödeme emirleri, tahakkuk memuru, tahakkuk amiri, 
Saymanlık Müdürü tarafından imzalanmakta ve 
T.B.M.M. Başkanı tarafından onaylanmaktadır. 'Mü
teakiben TJBJM.M. Hesaplarını inceleme Komisyonu 
Denetçi Üyesi tarafından da imzalandıktan sonra 
'ödemeler yapılmaktadır. 

C/7. — Hakediş fazlası (ödeme yapılmamıştır. 
C/8, -T- Müteahhit firmaya ayda tok hakediş öden

mektedir. 
Q T.B.M.M. Sportif Tesfeter, Parke Yol, Wc, 

Duş Grubu yapımı ve Muhafız Taburu Binası Çatı 
Onarımı işi : 

C/l. — T.B.M.M. sportiilf tesisler, parke yol, WC, 
duş grulbu yapımı ve Muhafız Taburu (binası çatı 
onarımı işi. 

C/2. — a) Keşif tutarı 37 671 500,— TL. 
b) İhale tutarı : 30 130 200,— TL. 

C/3. — Bu işin ihalesine katılan firmalar ile İha
le 'tenzilatları aşağıda (gösterilmiştir : 
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T . B . M . M . B : 

İhaleye ıgirenler 

Genç İnşaat 
Osman Kıymaz 
Kaımil Şeşen 
Halilülrahman Ekşioğlu 
Akarsu İnşaat 
'Bedir Hanoğlu İnşaat 
Aydın İnşaat 
Metsa İnşaat 
Fehmi Ekşioğlu 
İM. Yaşar Göçmen 
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'Belge Koms. 
Esas Puanlar 

'68 
68,8 
60 
81 
83 
77 
68 
67 
71 
70 

Firmaların 
Asıl ind. Tek. 

% 17,5 
i% 20 
% 20 
% 20 
'% 6 
% 13,15 
!%. 15 
•% 20 
% 20 
:% 20 

İtibari indirim 
Oranı 

|% 15,5 
% 17,16 
% 15,4 
% 19,6 
:% 6 
% 11,95 
% 12 
% 16,8 
% 17,6 
% 17,4 

Bu ihale en ucuz teklif veren Halilülrahman Ek-
şioğlü'na verilmiştir. Tercih sebebi : Belge komisyon 
esas puanlarına göre hesaplanmıştır. İhalenin yasal 
'dayanağı 2886 sayılı Yasanın 35 inci maddesi (a) fık-
rasıdır. 

C/4. Bu işi alan firmanın sahihi Halilülrahman 
Ekşioğlu'dur. 

C/5. Bu yapım ve onarım İşi 14.12.1984 tarihin
de bitirilmiş ölüp kesinhesapla 37.617.291,— TL. 
ödenmiştir. 

C/6. HaJkedişleri; T.B.M.M. İşletme ve Yapım 
Müdürlüğü, kontrol mühendisleri ile yüklenici müş
tereken hazırianmaiktadır. İşletme ve Yapım Müdür 
Yardımcısı, İşletme ve Yapım Müdürü, Teknik Dai
re Başkanı, T.B.M.M. Saymanlık Müdürlüğünce kont
rol edildikten sonra T.B.M.M. Başkanının onayına 
sunulur. Ödeme emirleri tahakkuk memuru, tahakkuk 
amiri, Saymanlık Müdürü tarafından onaylanmakta
dır. Müteakiben T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Denetçi Üyesi tarafından imzalandıktan son
ra ödeme yapılır. 

C/7. Hakediş fazlası ödeme söz konusu değil-
<&, 

C/8. Hakedişler, İş programına göre ayda bir 
defa ödenmiştir. 

D) T.B.M.M. Bahçesi WC Grupları İnşaatı : 
C/l. T.B.M.M. "bahçesi WC grupları inşaatı. 
C/2, a) Keşif tutarı : 17.885.536,13,— TL. 
b) lıhale tutarı: 17.348.970,— TL. 
C/5. Bu inşaat 23.4.1985 tarihinde bitirilmiş olup 

kesinhesapla 32.998.343,— TL. ödenmiştir. 
E) T.B.M.M. Genel Sekreteri ve Yardımcıları

na Tahsis EdHen Ix>jnmıtenn Önanlması İşi : 
C/l. T.B.M.M. Genel Sekreteri ve yardımcıla

rına tahsis edilen lojmanların onarılması İşi. 

C/2, a) Keşif tutarı : 8.428.883,20,— TL. 
' b) İhale tutarı: 8.176.106,70,—TL. 

C/5. Bu iş, 23.4.1985 tarihinde 'bitirilmiş olup, 
şimdiye kadar hiç bir ödeme yapılmamıştır. Kesinhe
sapla 9.266.146,— TL. ödenecektir. 

F) Bahçe Gazinosu İnşaatı: 
C/l. 'Bahçe gazinosu inşaatı. 
C/2, a) Keşif tutarı: 51.275.000,—TL. 
b) İhale tutarı: 49.737.000 —TL. 
C/5. Bu inşaatın '% 751 bitmiş durumda olup, 

ince işler devam ediyor. Birinci hakedişle 23.507.539,— 
TL. ödenmiştir. 

G) T.B.M.M. MM Egemenlik Parkı İnşaatı : 
C/l. T.B.M.M. Millî Egemenlik Parkı inşaatı. 
C/2, a) Keşif tutarı: 150.000.000,—TL. 
b) İhale tutarı: 145.500.000,— T(LL 
C/5. Bu inşaatın '% 30'u bitmiş durumdadır. İş 

devam ediyor. Şimdiye kadar hiçbir ödeme yapılma
dı. 

H) T.B.M.M. Kreşi İnşaatı: 
C/l. T.B.M.M. Kreşi inşaatı. 
C/2, a) Keşif tutarı: 138.575.000,—TL. 
b) İhale tutarı : 134.417.750,— TL. 
C/5. Bu iş için inşaat ruhsatı alma çalışmaları 

devam ediyor. r 

1) Başkanlık Konutu Su Deposu İnşaatı : 
C/l. 'Başkanlık konutu su deposu inşaatı. 
C/2, a) Keşif tutarı: 3.500.000,— TL. 
b) 'İhale tutan : 3.395.000,— TL. 
C/5. İşin '% 40'ı, kaba inşaatı bitmiş durumda. 

Hiçbir hakediş yapılmadı. 
J) TJ5.MJM. Oto Yıkama Garajı İnşaatı : 
C/l. T.B.M.M. Oto yıkama garajı inşaatı. 
C/2, a) Keşif tutarı: 27.599.517,75 TL. 
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b) İhale tutan : 26.771.532,22 TL. 
C/5. Bu inşaatın harfiyatı bitmiş durumda. Şim

diye kadar halkediş yapılmadı. 
K) T.B.M.M. Kuvvet Santralı Elektrojen Grubu 

Binası İnşaatı : 
C/l. T.B.M.M. kuvvet santralı elektrojen grubu 

binası inşaatı. 
C/2, a) Keşif tutarı : 45.000.000,— TL. 
b) İhale tutarı : 43.650.000,— TL. 
C/5. Bu .inşaatın 'harfiyatı 'bitmiş durumda. Şim

diye kadar hiçbir ödeme yapılmadı. 

Yukarıda D, E, F, G, H, 1, J ve K bentlerinde ad
ları belirtilen inşaatların, önergenizde yer alan 3, 4, 

. 6, 7 ve 8 inci sorularla ilgili cevapları 'birbirinin ay
nı olduğundan, bu sorularınız aşağıda 'birlikte cevap
landırılmıştır : 

C/3. Bu inşaatların tamamı, protokollerle, An
kara İmar Limited Şirketi Genel Müdürlüğüne ;% 3 
tenzilatla verilmiştir. Ankara İmar Limited Şirketi 
Genel Müdürlüğü de, 'bu inşaatları kendi sorumlulu
ğu altında taşeron firmalara vermiştir. 

C/4. Ankara İmar JÜimited Şirketi İktisadî Dev
let kuruluşudur. 

C/6. Hakedişleri; T.B.M.M. İşletme ve Yapını 
Müdürlüğü, kontrol mühendisleri' ile yüklenici müş
tereken hazırlamaktadır. İşletme ve Yapım Müdür 
Yardımcısı, İşletme ve Yapım Müdürü, Teknik Dai
re Başkanı, T.B.M.M. Saymanlık Müdürlüğünce kont
rol edildikten sonra T.B.M.M. Başkanının onayına 
sunulur, ödeme ©mirleri tahakkuk memuru, tahakkuk 
amiri, Saymanlık Müdürü tarafından onaylanmakta
dır. Müteakiben T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Denetçi Üyesi tarafından imzalandıktan son
ra ödeme yapılır. 

G/7. Hakediş fazlası ödeme söz konusu değildir. 
C/8. Hakedişler, iş programına göre ayda bir 

defa ödenmiştir. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, TBMM tutanak dergilerinin dağıtımına ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Nec
mettin Karaduman'ın yazılı cevabı (7/698) 

Türkiye Büyük Millet Meclisti Başkanlığuna 
Aşağıdaki sorularımın Başkanlığınızca yazılı ola

rak yanıtlanmasını arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1, Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanak
larının kamuoyuna sunulması ve yurttaşlarca ince
lenebilmesi için birer suretinin illerdekıi 

a) Valiliklere, 
b) Belediye Başkanlıklarına, 
c) Partüerin İl Başkanlıklarına, 
d) Mahallî Gazete Cemiyet Başkanlığına, 
e) Esnaf Demekleri Başkanlığına, 
f) Ticaret Odası Başkanlığına, 
g) Sendika Başkanlıklarına, gonderilmesii müm

kün değil midir?. 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı 1.11.1985 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı 

KAN. KAR. MD. 
Sayı : 7/698 - 4459/17301 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanak der
gilerinin dağıtımına ilişkin, 3.10.1985 tariMi yazılı so
ru önergeniz. 

Tutanak dergilerinin basımı ve dağıtımı şu şekil
de yapılmaktadır : 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanak dergi
leri, Türkiye Büyük Millet Meclisli Basımevinde 825 
adet olarak 'basılıyor. 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi BasımeVince; 
75 adedi, a'bonelere gönderi'lımefc üzere, Başba

kanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlü
ğüne gönderiliyor. 

40 adedi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çeşit
li büroları için ciltleniyor. 

6 adedi, 21.6.1934 tarih ve 2527 sayılı Basma Ya
zı ve Rejimleri Derleme Kanunu uyarınca Millî 
Kütüphaneye gönderiliyor. 

4 adedi, kâğıt hesabı için Basımevi İdaresinde ka
lıyor. 

700 adedi, Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne 
gönderiliyor. 

2. Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne gönderi
len 700 adet tutanak dergisinden; 

a) 200 adedi, sayın üyelerin gardroplarmın gi
rişindeki raflara konuluyor. 

b) 250 adedi, istekleri halinde sayın üyelere ve
rilmek üzere ayrılıyor. 
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c) 15 adedi, Başkanlık Divanı üyelerine dağıtı
lıyor. 

d) 12 adedi, eşit şekilde parti gruplarına dağıtı
lıyor. 

e) 1 adet Genel Sekretere, 3 adet Genel Sekre
ter yardımcılarına, 10 adet Kanunlar ve Kararlar Mü
dürlüğüne, 12 adet Tutanak Müdürlüğüne, 10 adet 
Kütüphane Müdürlüğüne, 2 adet Bütçe Müdürlüğüne, 
1 adet Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne, 2 adet Baş
kanlık Müşavirliğine dağıtılıyor. Dağıtımdan arta ka
lan tutanak dergileri de arşiv deposunda saklanıyor. 

Bunun dışında, abone usulüyle Başkanlığımız ta
rafından sürekli bir dağıtım yapılmasına mevzuat 'im
kân vermemektedir. Yukarıda belirtildiği gibi tutanak 
dergilerini temin etmek isteyenlerin Başbakanlık Ba
sımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne mü
racaatla abone olmaları mümkündür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1.1.1984 - 1.9.1985 tarihleri arasında yapılan 
alımlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı 
{7/699) 

Türküye 'Büyük Millet Mecİsli Başkanlığıına 
Aşağıdaki sorularımın Başkanlığınızca yazılı ola

rak yanıtlanmasını arz ve rica ederim. 
\Saygilarimla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. 1 Ocak 1984 tarihinden 1.9.1985 tarihi
ne kadar Büyük Millet Meclisimizin ihtiyacı için (Mil
letvekilleri ve Meclis personeli için) alınan 

Giyim, gıda malzeme ve maddeleri. 
İlâç, matbaa için kâğıt, kırtasiye malzemeleri de

ğerleri yıllar itibariyle ne kadardır?. 
Soru 2. Bu malzeme, inadde ve emtialar hangi 

firmalardan temin olunmuştur?. 
Soru 3. Bu firmaların sahip ve üyeleri kümler

dir?. 
Soru 4. Bu malzemeler için bu firmalar ile te

mas ve alış - verişi sağlayan idarî kademe ve bu ida
renin yetkili kişileri kümlerdir?. 

. Türkiye Büyük Millet ^Meclisi 
Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığı 1.11.1985 
Kan. Kar. Md. 

Sayı : 7/699 4460/17302 

Sayın Hüiknıi NaHbantoğlu 
Erzurum MMetvekli 
Hgi : 1.1.1984 - 1.9.1985 tarihleri arasımda yapı

lan Mumlara ilişkin, 3.10.1985 ıtaırihli yazir soru öner
geniz. 

İlgi önergenizde yeralan sorulara aşağıda şurayla 
cevap verilmişıtir. 

Bigilerinize sunarım. 
Saygılarımla 

(Necmettin Karadumaıı 
Türkiye (Büyük Mitet Meclisi 

C/l . 1 Ocak 1984 itarilbinden 1 Eylül 1985 tad
iline kadar, Türkiye Büyük MJlet Medismin (Miiet-
vekilleri ve Meclis personellinin) ihtiyacı nedeniyle 
alman malzemelerin cinsleri ve değerleri yılar itiba
riyle aşağıdaki cetvelde gösterimıişffliır. 

ALINAN MALZEMENİN 

CİNSJ 
1.1.1984 - 31.12.1984 Tarihleri 

Arasındaki Tutarı 

Giyim malzemesi 39 959 280 TL. 
Gıda malzeme ve maddeleri 68 882 972 TL. 
İlaç 12 505 601 TL. 
Matbaa için kâğıt, zarf ve kartvizittik 
Bristol karton 19 750 374 TL. 
Kırtasiye 11 750 374 TL. 

1' . 1- . 1985 = 1 . 9 . 1985 
Tarihleri Arasındaki Tutarı 

36 424 160 TL. 
47 055 705 TL. 
17 948 3:81 TL. 

13 384 947 TL. 
11 141 040 TL. 

TOPLAM 152 848 601 TL. 125 954 233 TL. 
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C/2 ve 3. Alımı yapılan bu malzeme ve madde
lerin hangi firmalardan temin olunduğunu ve sözko-
nusu firmaların sahip ve üyelerini gösteren listeler, 
aşağıdaki sıraya göre, yazımız ekinde sunulmuştur. 

a) Ek - 1 sayılı liste: Giyim 'harcamaları. 
b) Ek - 2 sayılı liste: Gıda maddeleri atanları.' 
c) Ek - 3 sayılı liste : İlaç harcamaları. 
d) Ek - 4 sayılı liste : Matbaa için kâğıt ve kır-

tesiye harcamaları. 
C/4. Alınan malzemeler için firmalarla temas 

eden ve alış - verişi sağlayan idarî kademe ile yetkili 
kişiler de, alınan malzemelerin cinsine göre aşağı
da ayrı ayrı belirtilmiştir. 

a) Giyim kuşam alımları 'için : 
TJB.M.M. Giyim Yardımı yönetmeliğinin 8 inci 

maddesi uyarınca, malî işlerle ilgili tdare Amirinin 
Başkanlığında Genel Sekreter, Genel Sekreter Yar
dımcısı, Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanı, Des-
1iek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Satınalma Komisyonu 
JBaşkanı, Mal Saymanı ve Satınalma Uzmanından 
kurulan Komisyonda firmalardan alınan teklifler ve 
numuneler, kalite, fiyat ve bütçe olanakları yönünden 
incelenip karara bağlandıktan sonra keyfiyet ita Ami
rine arz edilir, ita Amirinin onayından sonra karar 
doğrultusunda satınalma işlemi yapılır. 

!b) Gıda malzeme ve maddeleri alımları için: 
Milletvekilleri ve personel lokantaları döner ser

maye olarak çalıştırıldığından, sözkonusu lokantalar 
için gerekli olan her türlü ,gıda malzeme ve madde
lerinin alış - verişi, piyasa araştırması, teklif alma 
veya pazarlık usulü ile Sosyal Hizmetler Müdürlü
ğünce sağlanmaktadır. 

Anılan Müdürlükte bu hizmetler; Müdür, Mü
dür Yardımcısı, Şef, Muhasebeci, ambar memurları, 
filatınakna Memuru ve aşçı'başılarmdan oluşan iş
letme komisyonunca yürütülmektedir. 

Lokantalar için gerekli gıda maizeme ve madde
lerinin alış - verişinde kamu ve kamuya bağlı kuru

luşlardan alım yapmak esastır. Ancak bu kuruluş
ların stoklarında istenilen gıda malzemesi yoksa, 
varda istenilen evsaf veya kalitede değilse, özel ku
ruluşlardan ve kişilerden teklif almak veya işletme 
komisyonu üyelerince alınacak emtia yerinde görülüp 
beğenilmek kaydıyla pazarlık usulü ile satın alınır. 

c) İlaç alımları : 
ilaçlar genellikle doğrudan doğruya fabrikasından 

satın alınmaktadır. Ancak Ankara'da irtibat bürosu 
bulunmayan ve acil olan ilaçlar, depolardan kapalı 
teklif usulü ile, Satınalma Komisyonu tarafından 
satın alınmaktadır. 

d) Matbaa 'için kâğıt, zarf ve kartvizittik bristol 
kartonları: Kâğıt ve zarflar D.M. Ofisi ve' SEKA* 
dan satın alınmaktadır. Kartvizittik, bristol karton
ları ise, D. M. Ofisi ve SEKA'da bulunmadığından, 
piyasadan Satınalma Komisyonu tarafından teklif 
alınmak usulü ile satın alınmaktadır. 

1. 1984 yılında 
Devlet Malzeme Ofisi ve SEKA'dan 
alman 15 761 514.— 
Piyasadan alınan 3 988 860.— 

Toplam 

2. 1985 yılında 
Devlet Malzeme Ofisi ve 
SEKA'dan 
Piyasadan alınan 

Toplam 

19 750 374.— 

11 633 984.— 
1 750 963.— 

13 384 947.— 

e) Kırtasiye alımları i 
Devlet Malzeme Ofisinde mevcudu bulunan mal

zemeler Ofisten alınmaktadır. Ancak D. M. Ofisinde 
mevcudu bulunmayan ve stok dışı malzemeler ise pi
yasadan Satınalma Komisyonu tarafından teklif alın
mak suretiyle satın alınmaktadır. 
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EK! - 1 SAYILI LİSTE 

A) 1 Ocak 1984 - 31.12.1084 
Tarihileri Arasındaki Giyim Harcamaları 

Ne için ödendiği 

Palto, kumaş, iş tulumu ve ayakkabı 
'bedeli 
Kumaş 'bedeli 
Ayakkabı,- 'gömlek, papyon (bedeli 
Gömlek, çorap ve eldiven bedeli 
Hasır şapka (bedeli 
Bayan çorap bedeli 
Kokart bedeli 
Kravat bedeli 
Ayakkabı ve çizme bedeli 
Bayan elbiselik ve buluzluk kumaş 
bedeli 
Erkek elbiselik kumaş 'bedeli 
Kumaş (bedeli 
Mantoluk kumaş bedeli 

Palltolufc kumaş bedeli 
Kumaş bedeli 
Şapka (bedeli 

TOPLAM 

Tutarı 

13 603 .685 
38 800 
56 310 

4 245 100 
39 500 
83 000 
37 375 

715 000 
4 874 000 

2 084 555 
5 378 240 

11000 
2 146 770 

6 348 375 
278 570 

19 000 

39 959 280 

Kime ödendiği 

Sümerbank'ltan ((Muhtelif 'tarihlerde ödendi) 
Ali Diter 
Yeni Karamürsel 
Erler Toptan Tuhaf iye 
Dede ve Saffet Gök'ben Ticaret 
Ali 'Şeydi Gonca 
Ahmet Karaman 
Sport Kravat-İstânbul 
Akpınar Kardeşler (Ayakkabı Toptan satıcısı) 

Çolaklar komandit şirketi 
Altın Kumaş (Toptan Satış Mağazası) 
özçelikler 
Yurt Kumaş (İpekiş kumaşDarın İstanbul Baş 
temsilcisi) 
Altınyıldız mensucat (Fabrikası) 
Barla Tekstil 
Osman ve Mustafa Gelen 

B) 1 Ocak 1985 - 1 Eylül 1985 
Tarihleri Arasında Giydim Kuşam Harcamaları 

Ne için ödendiği 

Giyecek bedeli 

Kumaş bedelli 
Giyecek bedeli 
Ayakkabı, gömlek, papyon kravat 
Gömlek bedeli 
Ayakkabı (bedeli 

Bayan kumaş bedeli 

Çizme bedeli 
Çorap bedeli 
Hasır şapka bedeli 

TOPLAM 

Tutarı 

28 750 
27 375 
•28 750 
27 375 

15 340 738 
146 300 
139 150 

8 336 863 
7 868 250 

3 202 925 

154 000 
1 264 101 

41 580 

36 424 160 

— 185 

Kime ödendiği 

Personele 

Sümeribank 
Mehmet Sezer 
Halk Pazarı 
Seval Konfeksiyon 
Salih. Tamik, Ali Sancaklı (Ali Bali imalat
hanesi) 
Yurt Kumaş (İpekiş Kumaşlarının İstanbul Baş 
temsilcisi) 
Afcçabacaoğlu A.'Ş. 
Erler Toptan Tuhafiye 
Recep Bingöl! 
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Salam ve Pastırma 

EK — 2 SAYILI LÎSTE . 
A — 1.1.1984 • 31.12.1984 Tarihleri Arasındaki Gıda 

Maddesi alıımları 
ödemenin yapıldığı firma Emtianın nevi 

Tavuk eti 

Rafine yağı 

Salça 
Tarin yağı . 
Kuru fasulye 
Un 
Bamya 

Hardal 

Tereyağı 

Miktarı 

11 788 Kg. 

4 889 Kg. 

1 070 Kg. 
4 1804 Kg. 
1 459 Kg. 
3 680 Kg. 

209 Kg. 

76 Kg. 

156 Kg. 

Tutarı TL. 

5 718 173 

1 706 340 

382 700 
1 845 100 

260 695 
338 150 
258 950 

19 460 

144 660 

160 Kg. 207 425 

Kayısı 
Konserve Enginar 

Tarçın 
Hindistan Cevizi 
İncir 

Karışık (kuruyemiş 
Taze kalbak 

Bail ka'bağı 
Yaş üzüm 
Kiraz 

Yufka 
Semizotu 

Bulgur 

320 Kg. 
50 Ad. 

4 Kg. 
27 Kg. 

113 Kg. 

95 Kg. 
3 583 Kg. 

75 Kg. 
1 438 Kg. 

295 Kg. 

1 218 (Kg. 
93 Kg. 

403 Kg. 

TOPLAM 

134 550 
53 300 

6 250 
37 400 
27 745 

7 650 
394 600 

2 625 
206 200 
103 910 

110 280 
10 930 

45 830 

12 022 923 

Mudurnu Tavukçuluk, Başkent Tavukçuluk, Can
dan Tavuk, Güleryüz Tavuk, Ankara Tavukçu
luk, Köy-Tür, Siaımi Tıpırdamaz. 
Giıma, Sümeribank, Tariş, Ahmet Tahsin Diker, 
Hüseyin Gökçen. 
Tariş, Tünısat, Huzur Ticaret 
Tariş 
Mustafa Erdal, Mutlu Gıda. 
Konya Üncululk, Hacıoğu'Harı, Esengün Ticaret. 
Çalğlar, Yeşil Bursa, Çiğdem, Çoşkuner, M. Kö-
setl, Başkent Ticaret. 
Besi Çiftliği, Çoşkuner Ticaret, Çağlar. 

Besi Çiftliği, Yeğen Gıda, Beyoğlu Pazarı, M. 
Gülısevil Ticaret. 
Özal Gıda 'Pazarı, Harun Topaloğlu, M. Gül
ısevil Ticaret, Yeğen Gıda, Besi Çiftliği. 
'Mişmiş Kuruyemiş, Mersin Pazarı, Ş. Top. Tic. 
İhsan Aldeımlir, Işık Market, İhsan Balcı, Besi 
Çiftliği. 
Gayret Ticaret, Çoşkuner Ticaret. 
Garanti Ticaret, Ali Tohumoğlu, Gayret Tic. 
Çağlar Ticaret. 

Mişmiş, Garanti Ticaret, Yeni Pazar. 
Balbacan, M. TanMay, M. Gökmen, Coşan, "H. 
Taşkesen Emin Ticaret, Z. Gemataıaz. 
Babacan. 
Nazım Tanrıverdi, Osman Babadağ. 
F. 'Maltepelıi, Recep Geldi, Ünaıl Güralkan, İh
san Eskioğlu, Kazım Kayhan, Mersin Pazarı, 
Alanya Oba. 
Emek Kardeşler, S. Akça. 
A. Gümüşhan, M. Doğrusever, Turgut Gemal-
maz, Gecep Geldi, Balbacan. 
Çoşjkuner Ticaret. 
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Emtianın nevi 

Karnabahar 

Ciğer 

(Kereviz 

Beyaz Peynir 
Karabiber 
Nohut 
Arpa Şehriye 

irmik 

Dolma biber 

Salatalık 

Elma 
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Miktarı Tutarı TL. ödemenin yapıldığı firma 

255 Kg. 

903 Kg. 

•635 Kg. 

189 Kg. 

1 355 Kg. 

29 243 

Balak 

Pirinç 

Koyun eti 

Dana ©ti 
Toz şeker 
Form ekmek 
Süt 
Patates 

96 Kg. 

8 143 Kg. 

15 693 Kg. 

26 544 Kg. 
9 675 Kg. 

263 442 Ad. 
12 490 (Kg. 
13 621 Kg. 

78 700 

1 608 970 

13 005 430 

17 903 295 
1 024 «12 
.1 622 780 
1 330 190 

993 985 

536 920 

52 335 

534 Kg. 
37 Kg. 

631 Kg. 
90 Kg. 

238 345 
97 700 

107 9»80 
14 910 

27 085 

167 410 

2 410 Kg. 251 920 

3 617 Kg. 301 930 

T. Karataş, B. özeren, B. Kardeşler, Engin El
manda, C Kavaklıoğlu, H. Turan, Babacan, Ali 
Rıza. 
Ayaibakan, Yeni Dalyan, Sakarya, K. Duman. 

T.M.O. Yılmaz Ticaret, Tümtaş Ticaret, E. Gü
ney, Yılmaz Can, Edip Geyik. 
Şatıroğlu, Mısırdalı, Yalçın Et ve Tavuk Pa
zarı. 
Mı sır dalı, 'Şatıroglu. 
Türkiye iŞeker Fabrikaları. 
Toprak 'Mahsulleri Ofisi. 
Atatürk Orman Çiltlilği. 
M. 'Nuri Çınar, Z. Coşan, 'Mehmet Aral, Dur
sun Aktümen, Cihat Çınar, Osman Aktümen, 
F. Soner, M. Keskin, Hancıoğlu. 
S. 'Demir, Başlkent Sakatat, Altın Işıklar, Rekor 
Ciğer, Yeni Hal Sakatatçısı, B. M , Mesut Tur
gut, Akarsu Sakatatçısı, Raşit Bozkurt, Cebeci 
Sakatat, Tavsa, 
Önder Çelik, N. Tarıoğlu, Kazım Kayhan, Ünal 
Gürakan, Cengiz Soylu, Ali Mert, A. Oaneri, 1. 
Eskioğlu. 
Giıma, Besi Çiftliği, Yeğen Gıda. 
Gayret Ticaret, Mayadağ, Çağlar. 
Başkent Ticaret, Yılmaz Ticaret, M. Erdai 
Hazır Gıda, Nuh Gıda, Huzur Ticaret, Kanaat 
Pazarı, Çağlar. 
ŞeVket 'Bakkaliye, Çağlar, Hacıoğulları, Çoşku-
ner. 
M. Tanklay, H. Muratoğlu, 1. Kamil, S. Sorun, 
K. Kayhan Recep Geldi, Onal Gürakan, Osman 
AUtuner, Hasan işitmez, Aykut Ulupınar, E. Fah
ri Pekin, Z. Akbaba. 
İbrahim1 Kamil, H. 'Muratoğlu, A. Pehlivan, 1. 
Taoklay, Süleyman Tebe, Cevdet Kurt, t. Çına-
rel, Kazım Yener, Fikret önenoğlu, Yeniköy, 
Özdemir 'Sert, 'Momduh Tunca, Yeşil Bursa. 
Engin Sebze Pazarı, Erenler H. Görgülü, S. S. 
Sarkanca, IBabacan, Yeşil Bursa, Ömer Rıza 'Do
ğan, F. Maltepeli. 

TOPLAM 39 393 940 
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Emtianın nevi Miktarı Tutarı TL. ödemenin yapıldılğı firma 

Kuru soğan 

Yoğurt (650 Gg.) 
Yoğurt (200 Gr.) 
Ayran 
Yumurta 

Domates 

Karpuz 

6 034 Kg. 

11 710 Ad. 
33 705 Ad. 
8 477 Ad. 

49 980 Ad. 

S 1164 Kg. 

4 270 Kg. 

506 095 

1 449 525 
1 436 125 

209 765 
1 017 235 

774 645 

Sirke 

Kaşar peyniri 

Konfilor 

Pidnç unu 
Konserve ibezelye 
Sanayağı 
Tuz 
Mercimek unu 

Konserve taze fasulye 

Limon 

600 Şişe 

1 534 Kg. 

1 446 Paket 

960 » 
1' 512 Ad. 
1 676 Kg. 
2 075 Kg. 

288 Paket 

326 Ad. 

26 1«83 Ad. 

'54 215 

1 549 580 

258 960 

52 200 
349 560 
611 955 
131 550 
32 496 

91 510 

415 500 

280 150 

'M. Nuri Çınar, Z. Coşan, Dursun Aktümen, 
Mehmet Aral, Falhri Kahraman, K. Yaşar Se
lek, Nevzat Erdemir, F. Soner, Lokman, M. Kes
kin, Hancıbğlu, î. Kapusuz. 
Bir tat Yoğurt ve Ayran Faibrikası. 

Başkent Yumurtacılık, Avcılar, N. Kaim, N. 
Çiftliği, Şaykan Mandıra, özer Ticaret, Güler-
yüz, H. A. Kanar Ticaret. 
M. Kemal, M. Tanklay, H. Muratoğlu, t. Ka
mil, Turgut Gemalmaz, M. Unsal', C. Kavlakoğ-
lu, î. Eskioğlu, Ramazan Gümgörmüş, Recep 

Geldi, F. Maltepeli, Cevdet Kurt, Ünal Gtira-
kan, K. Kayhan, Halil Naci, Faruk Yener, E. 
Yaman ve Çevre Köy, M. Kaynar, O. Balbadağ, 
A. Karaağaç, Saim 'Bora, Falhri Pekin, özdemir 
Sert, Süleyman Topraklı, Fahrettin Koksal. 
Tariş, Başak Ticaret, Coşkuner. 

Meşhur Kayseri, Katar Ticaret, Köroğlu, M. 
Gülsen, Besi Çiftliği, Yeğen Gıda Pazarı. 
Tariş, İnan Ticaret, Huzur Ticaret, Hilmi Yü
cel. 
inan Ticaret, Hilmi Yücel. 
Tariş, Başkent Ticaret, Kanaat Pazarı. 
Üiniliver 
Tariş. 
Hilmi Yücel, Tariş, Huzur Ticaret, Çağlar. 

Gıda Köllektif Şirketi, IBarış Ticaret, Hilmi Yü
cel. 
Ferit Uzel, A. Rıza Pehlivan, Kazım Kayhan, 
'M. Tanklay, Haydar Muratoğlu, Turgut Gem-
almaz, N. Bakırel, Memko Birlik, M. Keskin, 
Ali Rıza Sungur, A. Yaşa, F. Maltepeli, S. Bağ, 
özdemir Sent. 
Ahmet Doğan, Kemal Ada, Z. Özçelik, Mehnıet 
Aral, I. Çınarel, Hüseyin Toprakkale, Sami Yük
sel, İbrahim Yalçınkaya, Erol Balcı, Bahri Yıl
dırım, S. Yüksel. 

TOPLAM 9 221 066 
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Emtianın nevi 'Miktarı Tutarı TL. ödemenin yapıldılğı firma 

İşkembe ve paça 

Ceviziçi 

Greyfurt 

Havuç 

Patlıcan 

Pırasa 

Maydanoz 

1 €39 Kg. 214 083 

209 Kg. 

5 108 Kg. 

4 400 Kg. 

4 241 Kg. 

1 811 Kg. 

7 255 Ad. 

235 100 

Tel kadayıf 

Alba yalğı 

Kaymak-krema 

Maden sodası 
Mandalina-partakal 

387 Kg. 

370 Kg. 

•63 Kg. 

1 900 Şişe 
4 113 Kg. 

71 370 

135 600 

105 450 

28 010 
401 775 

276 630 

198 859 

504 940 

Meyve suyu 

Pepsi ve yedlgün 
Tel şehriye 
Bezelye unu 

Ekımek kadayıfı 

Barbunya 

3 655 Şişe 

6 000 Şişe 
390 Kg. 
960 Paket 

772 Adet 

1 360 Kg. 

114 977 

210 785 
64 410 

. 108 520 

134 865 

241 210 

70 050 

92 397 

Rekor Ciğercisi, R. Bozkurt, Şahin Koçyılmaz, 
M. Ali. Uyanık, O. Sezgin, H. Konar, M. Tur
gut, Sami Demir. 
Hazır Gıda, Savran Akça, Çağlar, Çoşkuner, S. 
Sırrı. 
R. Kökten, Güven, Savran Akça, Hazır Gıda. 

Ege Gıda^ Pazarı, 'Şevket Bakkaliyesi, Besi çift
imi. 
Besi Çiftliği Milka, Hazır Gıda. 

Kızılcahamam Meda Gıda Sanayii. 
Erenler, Engin Sebze, Tanınmış Meyvacı, Ferit 
Uzel, Yeşil Bursa, Babacan, F. Erdoğan, M. Ke
mal. 
F. Uzel, ıH. Artar, B. Kardeşler, Adnan Yaşar, 
Haydar Muratoğlu, 'M. Keskin, V. Kaynak, Te
kin, S. Bal. 
M. Naıri Çınar, Kazım Kayhan, Turgut Gemal-
maz, A. Gümüşlban, A. Olupınar, Hikmet öz, 
F. Perkin, t. Gökdemir, Keşoğlu, Sefa Gürsel, 
H. Tünel, H. Yalın, Cemal Yüksel, Haktan, S. 
İnegöl, Alaatfcin Güneri, Züîfikaır Akbaba, Re
cep Geldi, M. Arap Aslan, M. Gedikoglu, Yal
çın Çayıroğlu. 
H. Muratoğhı, H. Acar, H. 'Ovalı, 'M. Tanklay, 
1. Eskioğlu, Faik 'Maltepeli, Erdal Gürses, Ünal 
Gürakan, Ali Gümüşhan, Ali Öksüz, Fikret 
önenoğlu, M. Barın, M. Keskin. 
Ataibürk Orman Çiftliği, Asya. 

Şerbetçioğlu. 
Tariş, Nuh Gıda, Kanaat Pazarı, Hilmi Yücel. 
Huzur Ticaret, Hilmi Yücel, İnan Ticaret, Çağ
lar, Çoşkuner. 
R.. Kökten, Gıda Ticaret, E. Kardeşler Ticaret. 

Coşkun Baharat, Tohuımoğlu, Osman Çakan, 
Başkent Ticaret, Z. Akbaba, 1. Telli, M. Kınacı, 
F. Yener, Yılmaz Ticaret. 
M. Alpaslan, Engin, 'M. Uygun, Recep Geldi, 
Kemal Ada, 1. Eakioğlu, M Pehlivan, K. Kay
han, F. Malitepeli, Babacan, t. Tanklay, Y. Se-
rek, C. Yüksel, H. Naci Akyiğit, Hasan İşit
mez. 
S. S. Ankara Maydanozcusu, 1. Aygören, Latif 
Ağaöz, M. Tanklay, K. Kalaycı, Erol Sebze Pa
zarı. 

TOPLAM 3 209 031 
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Emtianın nevi 

T. B. M. M. B : 24 

Miktarı Tutarı TL. 

3 . 11 . 1985 O : 1 

ödemenin yapıldığı firma 

Taze fasulye 

Sivri 'biber 

2 619 Kg. 

1 535 Klg. 

Lahana 

Ispanak 

Kıvırcık 

564 895 

226 315 

2 068 Kg. 101 100 

1 998 Kg. 151 020 

9 280 Ad. 371 480 

Kuş üzümü 

Çam fıstığı 
Kırımızı mercimek 

Turşu 

Normal ekmek 

Kavun 

Enişte 
Semizotu- . 

Makarna 

Pul 'biber 

58 Kg. 

62 Kg. 
260 Kg. 

306 Kg. 

79 185 Ad. 

3 400 Kg.. 

30 Kg. 
255 Ad. 

325 Kg. 

39 Kg. 

TOPLAM 

24 £25 

261 000 
53 100 

142 120 

2 806 822 

243 250 

3 360 
20 400 

56 400 

10 125 

S 036 012 

M. Keskin, Kemer Koop., t. Telli, I. Gokdemir, 
M. Kemal, Recep Geldi, Z. Ak'ba'ba, Fikret 
önenoğlu, Yeşl Bursa, Turgut Gemataıaz. 
Babacan, M. Tankllay, Yeşil Bursa, Çavuş, Re
cep Geldi, Cevdet Kurt, Nural Sincan, Turgut 
Gemalmaz, 1. Esk'ioğlu, M. Barın, Kanaat Ser
gisi, Hancıoğlu, Ünal Gürakan, M. Keskin, Fik
ret inanoğlu, Zülfikâr Akbaba, H. Taşdemir, M. 
Kaynar. 
Kemal Ada, F. Kahraman, K. Kayhan, A. Arlı, 
Ahmet Gümüşhan, Muammer Koç, F. Malte-
peli, N. Kınacı, özdemir Sert, Zülllfiikâr Akbaba, 
Yeşil Bursa, Cevdet Kurt, M. Uygun, Babacan. 
Veysel Ay, t Karakaş, Züllfikâr Akbaba, M. 
özeren, M. Unsal, Hikmet öz, H. Toprakkale, 
M. Tank'lay, Alış Komisyoncusu, Nural Sincan, 
t. Esk'ioğlu. 
E. Gürsel, Ali Öksüz, H. Naci Akyiğit, Turgut 
Gemalmaz, K. Kalaycı, Bedri Tantaoğlu, M. 
Doğruyusev, Cengiz Adem, Necdet Unsal, Ali 
Gümüşjhan, Ünal Gürakan, Osman Süslü, Z. Ba
şaran, Nural Sincan, Sergi. 
Gayret Ticaret, Çağlar, Ooşkuner. 

Gayret Ticaret, Çağlar. 
Mu'tlu Gıda, Yılmazlar, Yüksek Ticaret, Coş
kun Baharat. 
Meşhur Ticaret, Gemlik Turşucusu, M. Gülsevil, 
Besi Çiftliği. 
Toros Ekmek Fabrikası, Bpaş Ekmek Fab. Ban
ko Ekmek Bayii. 
E. Balcı Ticaret, H. Mutlu, !B. Yıldırım, M. Aral 
Ticaret. 
Y. Köse Ticaret. 
Toprakkale, S. Bağ, Babacan' Ticaret, Gemal
maz Ticaret. 
Nulhun Ankara Makarnası, A. Şimşök. 

Çağlar, Coşkum Ticaret. 
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B — 1.1.1985 - 1.9.1985 Tarihleri Arasındaki Gıda Maddesi Alımları 

Emtianın nevi Miktarı Tutarı TL. ödemenin yapıldığı firma 

Tavuk eti 

Piliç eti 

Rafine yağı 
Salça 
Tarkı Yağı 
Kuru fasulye 
Un 
Bamya 
Tereyağı 

Salam-pastırma 
Konserve taze fasulye 
Konserve türlü 
Taze ka'bak 

3 201 Kg. 

2 782 Ad. 

2 091 Kg. 
330 Kg. 

2 856 Kg. 
730 Kg. 

2 073 Kg. 
35 Kg. 

106 (Kg. 

179 Kg. 
666 Ad. 
190 Ad. 

1745 Kg. 

1 872 940 

1 711 145 

994 720 
116.550 

1 503 250 
207 150 
260 400' 
52 625 

112 700 

289 300 
276 660 
81 700 

185 205 

Yaş üzüm 1 571 Kg. 231 780 

Kiraz 
Yufka 
Pirinç 
Koyun eti 
Dana eti 
Toz şeker 
Form ekmek 
Süt 
Patates 

Ciğer 

327 Kg. 
830 Kg. 

' 4 160 Kg. 
8 991 Kg. 

12 988 Kg. 
4 482 Kg. 

149 670 Ad. 
7 150 Kg. 
6 060 Kg. 

479 Kg. 

TOPLAM 

107 500 
188 100 

1 038 500 
9 719 255 

10 656 130 
ı812 475 

1 183 700 
988 920 
715 305 

374 700 

33 680 710 

Başkent Tavukçuluk, Mudurnu Tavukçuluk, Gü-
teryüz Tavuk. 
Başkent Tavukçuluk, Mudurnu Tavukçuluk,* Gü-
leryüz Tavuk. 
Gima, Sümerbank, B. Parlak. 
Huzur Ticaret. 
Tariş, Gima. 
Yılmazlar, iBayrak Ticaret. 
Konya Unculuk. 
H. Yücel, Çağlar, Huzur Ticaret. 
Birbat, (Besi Çiftliği. 

Özel Gıda Pazarı, Besi Çiftliği, Yeni Pazar. 
Başkent Ticaret. 
Huzur Ticaret. 
K. Kayhan, 1. Tanklay, Yeşil Bursa, D. Aktü-
men, H. Cantürk. 
S. S. İnegöl Halk Kooperatifi, Memko Birlik, 
A. Feyyaz Kelekçi, Recep Geldi, t. Eskioğlu, 
t Tanklay, M. Doğruyusever, Ünal Gürakar. 
F. Maltepedi, B. özeren, ö. Sertkoyun. 
Emek Kardeşler, Güven Yufka. 
Yılmazlar, İsmail Bayraktar, Başkent Tic. 

" Mısırdailı, Şa'tıroğlu, Yalçın Et ve Tavuk Pazarı. 
Misırdah, Yalçın Et ve Tavuk Pazarı. 
Türkiye Şeker Fabrikaları. 
Toprak Maosullerti Ofisi. 
Atatürk Orman Çiftliği. 
M. Aral, Recep Geldi, D. Aktöimen, R. özer, 
K. Kayhan. 
M. Turgut, Berç Mi, Tavsa. 
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Emtianın nevi 

Beyaz peynir 

Karabiber 

Nohut 
Şelhriye 

trmlik 
Daima Ibiber 

Mik'tarı 

385 Kg. 

33 Kg. 

;450 Kg. 
130 Kg. 

130 Kg. 
785 Kg. 

Tutan TL. 

213 710 

112 O00 

(127 000 
26 350 

25 400 
135 795 

Salatalık 

Elma 
Kuru soğan 

Yoğurt ('650 Gr.) 
Ydğurt (200 Gr.) 
Ayran 
Yoğurt (Açık) 
Yumurta 
Domates 

Sirke 
Kaşar peyniri 
Konfitor 
Pirinç unu 

Konserve 'bezelye 
Sana yağı 
Asta yağı 
Tuz 

Mermicek unu 
Limon 

1 423 Kg. 222 580 

811 Kg. 
3 368 Kg. 

2 '634 Ad. 
19 435 Ad. 
4 575 Ad. 
2 905 Kg. 

27 800 Ad. 
4 691 Kg. 

488 Ad. 
698 Kg. 

1 200 Ad. 
144 Ad. 

1 752 Ad. 
540 Kg. 
322 Kg. 

1 320 Paket 

72 Ad. 
14 887 Ad, 

TOPLAM 

120 500 
376 065 

454 940 
1 093 925 

128 340 
481 700 

- 582 700 
500 275 

54 160 
970 168 
198 216 
18 900 

606 120 
308 000 
195 080 
114 171 

10 800 
531 050 

7 607 945 

3 . 11 . 1985 O : 1 

ödemenin yapıldığı firma 

Yayla Çiftliği, Besi Çiftliği, Yeni Pazar, N. An-
ıtepli. 
izmir Bakkaliyesi, Çağlar, Coşkuiıer, M. Ulu-
çam. 
t. Bayrak, Yılmazlar Ticaret. 
Nuıh Gıda. 

H. Ticaret, Nuh Gıda, Çağlar. 
Aüi Rıza Pehlivan, M. Tanklay, Ünal Gürakan, 
E. Halit, M. Uygun, C. Parlak, A. Rıza Çağan. 
Yeşili Bursa, M. Tanklay, î. Eskioğl'u, Bülbül 
Manavı, Hikmet Cantürk, O. iBalbadağ, Recep 
Geldi. 
Yeşil Bursa, D. Aktümen, Recep Geldi. 
D. Aktümen, t. Eskioğlu, N. Çınar, N. Unsal, 
O. Ak tümen, Aral. 
Birtat Yoğurt ve Ayran Fabrikası 

Avcılar, özer Ticaret, S. Dinçmen. 
M. Tanklay, K. Kayhan, I. Kamil, M. Kaynar, 
A. Feyyaz Kelekçi, Ünal Güralkar. 
Tariş. 
Besi Çiftliği, Yeni Pazar. 
Huzur Ticaret, H. Yücel, Z. Maçinfi. 
Huzur Ticaret. 

Tariş, Huzur Ticaret. 
Üniliver, Süımerbank. 
O. Yücel, Ortak Pazar. 
Tariş, Göraıl Ticaret, Huzur Ticaret, Hilmi Yü
cel. 
Hilmi Yücel. 
Ferit Uzel, Afi Feyyaz, M. Tanklay. 
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Emtianın nevi 

Karpuz 

İşkembe ve paça 
Ceviz içi 
AUba yağı 
Kaymak 
Maden sodası 
Portakal 
Greyfurt 
Havuç 
Patlıcan 

Pepsi 
Meyve suyu 
Ekmek kadayıfı 
Barbunya 
Pırasa 

Maydanoz 
Taze fasulye 

Sivri 'biber 

Lahana 
Ispanak 

Kıvırcık ve marul 

Kuş üzümü 
Çam fıstığı 

T. B. M. M. 

Miktarı 

3 774 Kg. 

570 Kg. 
100 Kg. 
'60 Kg. 
56 Kg. 

760 Ad. 
1 478 Kg. 
3 894 Kg. 
1 741 Kg. 
1 772 Kg. 

3 672 Ad. 
6 677 Ad. 

67 Ad. 
448 Kg. 
613 Kg. 

4 865 Ad. 
909 Kg. 

772 Kg. 

•685 Kg. 
1 399 Kg. 

8 110 Ad. 

33 Kg. 
, 36 Kg, 

B : 24 

Tu'fcarı TL. 

195 440 

94 250 
195 100 
38 525 
84 780 
14 858 

189 450 
286 475 
158 010 
208 445 

181 046 
424 689 

16 245 
121 360 
40 240 

107 550 
190 730 

129 522 

56 480 
133 920 

338 200 

20 800 
181 700 

3 . 11 . 1985 O : 1 

ödemenin yapıldığı firma 

Ali Rıza PeMvan, M. Aral, H. Yılmaz .K. Ha-
limoğlu. 
M. Turgut, Raşit Bozkurt. 
Başkent Ticaret, Çağlar, Coşkun Ticaret. 
Ortak Pazar. 
Hazır Gıda Ticaret, Besi ÇIMilği. 
Meda Gıda Sanayii. 
F. Uzd, M. Toprakkale. 
S. Bal, M; Keskin, F. Uzel. 
A. Mert, K. Kayhan, D. Aktümen, t. Eskioğlu. 
Yeşili Bursa, M. Tanklay, K. Kayhan, I. Tank
lay, Muammer Keskin, î. Eskioğlu, ö . Mert. 
Şerbetçioğlu. 
Atatürk Orman Çiftliği, Asya. 
Hazır Gıda. 
Kipaş Ticaret, Yılmazlar. 
Ali Arslan, M. Tanklay, Yeşil Bursa, K. Kayhan, 
M. Türkay. 
S. S. Ankara Maydanoz Kooperatüfçiler Birliği. 
M. Keskin, K. Oral, N. Sincan, A. Oral, thsan 
Eskioğlu, iHatöt Gök, Ali Feyyaz, Ö. Çakan, Ali 
Mert, Sedat Bereket, Sedat Amaç. 
N. Sincan, Yeşil Bursa, Bereket, Engin Sebze, 
K. Kayhan, M. Tanklay, Muammer Keskin, F. 
Pekin, K. Yener, Nebalhat. 
M. Uygun, Recep Geldi, R. Pelhlivan. 
t. Eskioğlu, 1. Tanklay, N. Tanınver, K. Yener, 
Ünal Gürafcan, H. Tuıral 
t. Eskioğlu, M. Tanklay, Recep Geldi, M. öcal, 
K. Yener, F. Maltepeli, Ali öksüz, M. Kaynar, 
Ünal Gürakan, Z. Başaran. 
Çağlar, Coşkuner. 
Çalğlar, Coşkun Ticaret, M. Uluçam, Başkent 
Ticaret. 

TOPLAM 3 407 815 
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Emtianın nevi 

Kırmızı mercimek 
Turşu 
Mantar 
Taze 'halkla 
Yeşil soğan 

Pul bıi'ber 
Çilek" 
Normal ekmek 

Miktarı 

150 Kg. 
1(68 Kg. 
230 Poşet 
398 Kg. 
236 Kg. 

29 Kg. 
45 Kg. 

45 907 Ad. 

Tutarı TL. 

50 000 
97 060 
54 525 

133 615 
37 210 

25 600 
12 380 

1 948 845 

ödemenin yapıldıiğı firma 

Yılmazlar, S. Beşağaç, A. Keyifli. 
Besi Çiftliği. 
Besi Çiftliği. 
t. Eskioğlu, M. Tanklay, M. Kurt, Yeşil Bursa. 
Yeşil Bursa, M. Tanrıöver, D. Ak tümen, K. Kay
han. 
Çağlar, M. Uluçam, Ooşkoner. 
M. Toprakka'le, H. Akıncılar. 
Epaş Ekmek Fabrikası. 

TOPLAM 2 359 235 
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EK - 3 SAYILI LİSTE 

A — 1 Ocak 1983 - 31 Aralık 1984 Tarihleri Arasındaki İlaç Harcamaları 

Tutarı TL. Kime ödendiği 

F 
D 
F 

. ıF 
F 
F 
Fj 
D 
F 
F 
F 
D 
F 
F 
F 
F 
B 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
F 
D 
D 
F 

73 211 
374 439 
51 177 

365 480 
35 562 
13 768 
13 177, 

187 888 
28 183 
90 642 

120 458 
386 725 
62 333 
24 513 

210 768 
17 027 
60 917 
88 062 
49 552 

143 339 
259 2011 
16 559 

282 129 
57 467 
18 269 

400 092 
765 008 
757 332 

11740 
119 926 
43 082 

116 983 
79 859 

214 260 
147 537 
325 587 

82 135 
103 550 

1 018 457 
125 922 
82 875 
68 075 

539 844 

Dnifen Haç 
Nevzat Ecza Dep. 
Nolbel lılaç 
Nevzat İlaç' 
Nevzat Maç 
Wey!ht Lalboıratuvarı 
Ndböl İlaç 
Galenos İlaç 
Depo Pazarlama 
Biıîıîm İlaç 
Weyht Laiboratuvarı 
Gallenıoıs İlaç 
Abdi 'İbrahim İlaç 
D'illpa îıkç % 

Depo Pazarlama 
Depo Pazarlama 
Bczacılbaşı 
Bilim İlaç 
Giıba İlaç 
M Raif İlaç 
Abaibay İlaç 
Bilim Uiaç 
Sandioz İlaç 
Bczacılbaşı İlaç 
Yenişehir Lafb. Ticaret 
Türele Hachst 
Galıemos. 'Ecza. 
Nevzat llaçj 
AH Raitf 
Eczacıbaşli, İlaç 
Yurtoğkı Haç 
Diilpa tutaç 
Albdi İbrahim lliaç 
Depo Pazarlama 
Driilfen İlaç 
Eczacılbaşı Haç 
.İDr. F. Frik 
Galenos Ecza 
Nevzat 'Ecza 
Dr. F. Frıfc 
Galenos 
Nevzat Ecza 
Ali Raif 
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Tutarı TL. Kime ödendiği 

D 854 890 
D 121 782 
D 980 969 
D 810 431 
D 988 843 
O 702 487 
iD 13 089 

12 505 601 

Not F. = Fabrika 
D. = tlaç deposu 

B — 1 Ocak 1985 - 1 Eylül 1985 Tarihleri Arasındaki îlaç Harcamalan 

Tutarı TL. Kimie ödendiği 

F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F ' 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 

123 106 
485 677 
389 276 
116 503 
79 496 

133 299 
139 857 

1 402 119 
718 806 
387 915 
397 005 
602 679 
283 736 
644 525 
43 084 

136 2411 
76 878 

216 770 
71 382 

225 140 
761 462 
889 442 
604 515 
543 051' 
297 210 
192 816 
90 567 

Driıfen (tlaç San. 
Fîalko İlaç A.Ş. 
Bilıim tlaç San. A.Ş. 
Dilpa tlaç San. 
Dr. F. Frifc 
Nolbel Ilıaç San. 
Abdi İbralhihı 
Rodıe Haç 
Atalbay tlaç 
Bifsan tlaç 
Tüılk Hoecfasrtl 
Roche İlaç 
Prizer tfoaç| , 
Bilim Maç 
Nolbel! Haç 
Nolbel Haç 
Prizer 'tlaç 
Dinçtaş tlaç 
Padeko tlaç 
Bilim tlaç 
Cııba - Geilgy tlaç 
Sandoz tlaç 
Falko tlaç 
Eczacılbaşı 
Ecziacıtoaşı 
Dllpa tlaç San. 
Şahin tlaç 

Nevzat Eczaı 
» » 

» » 
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Tutarı TL, Kime ödendiği 

F 
F 
E 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
İD 
F 
F 
F 
(D 
F 
F 
F 
D 

41 834 
3 963 

1 117 344 
340 220 
168 848 
107 190 
19 855 
71 014 

139 104 
37 999 
77 528 

456 101! 
160 00Q 
389 292 
189 090 
99 693i 

305 9811 
176 086 
563 448 
654 367 
635 671 
686 443: 
227 510 
220 144 
20 572 
95 802 

102 588 
176 752 
611 385 

Birsam 
Prizer ilaç 
(Birleşik AlLman llsaç 
Nevzat İlaç 
Adeka İlaç 
Biof arma İlaç 
Nofoel İlaç 
Faik© lilaç 
Eczacıbaşı İlaç 
'Bilim İlaç 
Weytot Labo. Haç 
Birleşik İlaç 
Mustafa Neıvzat İlaç 
Gaıllenos Ecza 
Santafaınma İlaç 
Dr. F. Fnik 
Bczacıtbaşı İlaç 
Prizer İlaç 
Birleşik Almıan İlaç 
Dilıpa İlaç1 

Galenos İlaç 
Rıodhe İlaç 
Saıvonef İlaç 
Al'i Raif İlaç 
Galenos Ecza Dep. 
Abdi Ubrahito 
W©yhıt Lalbo. İlaç 
iDilpa Maç 
Galenos Haç 

17 948 381 

Not F. = Fabrika 
D. = İlaç deposu 

— 197 — 



T. B. M. M. B : 24 3 . 11 . 1985 O : 1 

EK — 4 SAYILI LİSTE 
A) 1 Ocak 1984 - 31 Aralık 1984 

TARİHLERİ ARASINDAKİ MATBAA İÇİN KÂĞIT VE KIRTASİYE 
HARCAMALARI 

Ne için ödendiği Tutarı (TL.) Kime ödendiği 

Fotokopi kâğıt bedeli 
Fotokopi kâğıt bedeli 
IBM şerit 
Şerit bedeli 
Kırtasiye bedeli 
Kâğıt bedeli 
Kırtasiye bedeli 
Kırtasiye bedeli 
Tuval ve yağlıboya bedeli 
Kırtasiye bedeli 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» :» 
» » 
» » 

Karton bedeli 
Kâğıt bedeli 
Kâğıt bedeli 
Karton bedeli 
Kâğıt bedeli 
Şerit bedeli 
Kâğıt bedeli 
Albüm bedeli 
Kavalye bedeli 
Kuşe zarf bedeli 
Şerit bedeli 
Kırtasiye bedeli 

» » 
,» » 
» » 

Ropito bedeli 
Kırtasiye bedeli 
Şerit bedeli 
Fotokopi kâğıt bedeli 
Karton bedeli 
Kırtasiye bedeli 
Karton bedeli 
Kâğıt bedeli 
Kırtasiye bedeli 

» » 
» ». 

330 000 
43 500 
10 500 
20 000 
25 935 

370 000 
24 500 
37 370 
11 500 

199 053 
231 500 

16 450 
17 725 
2 000 

40 720 
10 800 

127 500 
49 200 
22 000 M 
69 000 

397 500 
497 700 M 
835 000 

4 950 
83 500 
28 000 
6 000 

30 000 
12 000 
52 210 
26 400 
4 500 
9 000 

27 750 
117 930 
60 000 

829 000 
80 000 M 
7 800 

722 500 M 
1 497 965 

13 150 
56 620 
13 000 

Ercan Kâğıtçılık 
Balkanlar Ticaret 
Refik Cenay 
Abdülkadir tmamoğlu 
Bilim Kitap, Kırtasiye 
Hidayet Aziz 
Bilim Kitap, Kırtasiye 
Bilim Kitap, Kırtasiye 
Gençler Kırtasiye 
Fırat Kırtasiye 
Cemal Nabi 
Matmaş A.Ş. 
Matmaş A.Ş. 
Bilim Kitap, Kırtasiye 
Bilim Kitap, Kırtasiye 
Canyurt Ticaret 
Refik Cenay 
Akpınar Bilgi 
Ercan Kâğıtçılık 
Bilim Kitap, Kırtasiye 
Hidayet Aziz 
Ercan Kâğıtçılık 
Bilim Kitap, Kırtasiye 
Bilim Kitap, Kırtasiye . 
Bilim Kitap, Kırtasiye 
Bilim Kitap, Kırtasiye 
Bilim Kitap, Kırtasiye 
Koza Davetiye 
Bilim Kitap, Kırtasiye 
Refik Cenay 
Refik Cenay 
Mustafa Alpsatan 
Refik Cenay 
M. Nuri Baysal 
M. Nuri Baysal 
Rodoslu Matbaa 
Kamataş A. Ş. 
Cemal Nabi 
M. Nuri Baykal 
Pikasan 
Hidayet A. Ş. 
Bilim Kitap, Kırtasiye 
Etalit Ticaret 
A. Nuri Baykal 
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T. B. M. M. B : 24 3 . 11 . 1985 0 : 1 

Ne için ödendiği 

o* » 
Bant bedeli 
Karton bedeli 
Kırtasiye bedeli 
Kâğıt bedeli 
Bant bedeli 
Kırtasiye bedeli 

» » 
» » 

Kâğıt bedeli 
Karton bedeli 
Kâğıt bedeli 
Kaırton bedelli 
Zarf bedeli 
Karton bedeli 
Zaırf bedeflli 
Kâğıt bedeli 
Kırtasiye bedeli 

1» » 
I» > 

» » 
» » 
» » 
» » 
;» » 
» » 
» ;» 
» » 
ı» » 
» » 
ı» » 

» » 
Kâğıt bedeli 
Karton bedelli 
Kuşe kâğıt bedeli 
Bristol karton 
Zart bedeli. 
Amerikan bristol 
Zarf bedeli 
Kuşe kâğıt 

Not. : 

M : Matbaa mailzemal'eri 
Kırtasiye malzemeleri 

Tutarı (TL.) 

10 680 
13 750 
21 000 M 
48 240 
12 250 
6 000 

133 750 
60 000 
53 000 
19 000 M 
26 400 

348-460 
814 500 M 
87 000 

189 000 M 
21 500 

226 800 
140 560 
14 345 

1 000 000 
15 000 
17 775 
14 635 

3 000 000 
48 331 
14 250 
15 000 
19 995 

6 500 000 M 
17 800 

9 261 514 M 
20 000 
19 000 M 
26 400 M 

348 460 M 
814 500 M 
87 000 

189 000 M 
21 500 

226 800 M 

30 944 923 

19 750 374 
11 194 549 

30 944 923 

Kime ödendiği 

Bilim Kitap, Kırtasiye 
Rodoslu Matbaa 
Refik Canay 
Refik Canay 
Fıratlı Kırtasiye 
M. Nuri Baykal 
Bilim Kitap, Kırtasiye 
Bilim Kitap, Kırtasiye 
Nedim Soydan 
Ercan Kâğıtçılık 
îlhami Mustafa Orgun 
A. Ulvi Ünlü 
A. Ulvi Ünlü 
Serdar inan 
Pikasan 
Kâzım Camcı 
Pikasan 
Gençler Kırtasiye 
Avans - Mahsup 
Devlet Malzeme Ofisi 
Devlet Malzeme Ofisi 
Devlet Malzeme Ofisi 
Devlet Malzeme Ofisi 
D. M. 0. 
Devlet Malzeme Ofisi 
Devlet Malzeme Ofisi 
Devlet Malzeme Ofisi 
Devlet Malzeme Ofisi 
D. M. O. 
Devlet Malzeme Ofisi 
Avans - Mahsup SEKA 
Avans - Mahsup 
Ercan Kâğıtçılık 
îlhami Mustafa Orgun 
A. Ulvi Ünlü 
A. Ulvi Ünlü 
Serdar înan 
Pikasan 
Kâzım Camcı 
Pikasan 

' 
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B) 1 Ocak 1985 • 1 Eylül 1985 
TARİHLERİ ARASINDAKİ MATBAA İÇİN KÂĞIT VE KIRTASİYE 

HARCAMALARI 
Ne için ödendiği Tutarı (TL.) Kime ödendiği 

Kırtasiye malzemesi 
» » 

Kâğılt bedeli 
Kırtasiye bedeli 

ı» » 
» » 
» !» 
:» » 

Kâğıt bedeli 
Kırtasiye bedeli 

»' » 
> » 
» » 

Fotokopi kâğıdı bedeli 
Kırtasiye bedeli 

» ı» 
Fotokopi kâğıdı 
Kırtasiye bedeli 

> » 
ı» » 
» » 

Bilgisayar formu 
Mukavva bed'eüi 
Karton bedeli 
Kırtasiye bedeli 

» » 
Mukavva bedeli 
Kırtasiye bedeli 

i» » 
Zarf bedeli 
Kırtasiye bedeli 
Kâğıt bedeli 
Kırtasiye bedeli 
Kâğıt bedeli 
Bilgisayar şerit bedeli 

289 300 
20 900 

11 633 984 M 
3 000 000 

29 975 
28 600 

9 900 
172 150 
28 600 
33 110 
86 790 
30 635 

143 000 
1 381 875 

46 201 
146 300 

1 381 875 
55 000 
55 000 
59 433 
44 880 

1 497 375 
469 727 M 

77 962 M 
20 350 
59 938 

121 000 M 
163 944 
59 965 
39 600 M 
96 813 

1 086 181 
106 700 

12 100 
49 500 

Elektronik Cihazlar A. Ş. 
M. Nuri Baykal 
SEKA Avans - Mahsup 
Avans - Mahsup - Devlet Mal. O. 
Avans - Mahsup 
M. Nuri Baykal 
M. Nedim Soydan 
M. Nuri Baykal 
Selçuk Günege 
Bilim Kitap Kırtasiye 
Zeki Yılmaz 
M. Nuri Baykal 
M. Fikri Edepli 
A. Nami Büyükyağcıoğlu 
Avans - Mahsup 
Zeki Yılmaz ve Ortağı 
A. Nami Büyükyağcıoğlu 
Narin Matbaası 
Ali Murat Kumuşoğlu 
Avans - Mahsup 
Fıratlı Kırtasiye 
Bilsay Türk A. §. 
M. Fikri Edepli 
Ercan Kâğıtçılık 
Bilim Kitap, Kırtasiye 
Avans - Mahsup 
Zeki Yılmaz 
M. Nuri Baykal 
Avans - Mahsup 
Kâzım Camcı 
Avans - Mahsup 
A. Ulvi Ünlü 
A. Ulvi Ünlü 
M. Nuri Baykal 
Eltek Elektronik 
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Ne için ödendiği Tutarı (TL.) Kime ödendiği 

Kâğıt bedeli 868 945 A. Ulvi Ünlü 
Kırtasiye bedeli 59 195 Avans - Mahsup 
Kâğıt bedeli 217 674 M Pikasan Plastik 
Kırtasiye bedeli 15 510 tnal Ticaret 
Amerikan bristol 825 000 M Pikasan 

24 525 987 
Not. : 

M ; Matbaa malzemeleri 13 384 947 
Kırtasiye malzemeleri 11 141 040 

24 525 987 
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6. — İzmir Milletvekili' Rüştü Şardağ'ın, Türki
ye'de düzenlenen festivallere ilişkin sorusu ve Küttür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem T asçıoglu'nun 
yazılı cevabı (7/707) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın çok Sayın 'Kültür ve Tu

rizm 'Bakanımızca yazılı olarak yanıtlanması için 
tavassutlarınızı müsaadelerinize arz ederim. 

Saygıyla. 
Rüştü Şardağ 

Izmıir Milletvekilli 

1. 'Başta, fahri düzenleme başkanlığını Sayın 
Başbakanın kızı Sayın Zeynep özal'ın yaptığı Bod
rum Festivali ölmalk üzere Türkiye'de düzenlenen ad
larına, «Ulusal» ya da «Uluslararası» sıfatları da ta
kılan festivallerin utandırıcı 'sergilenişlerinden haberli 
misiniz? 

2. Belediye (başkanlarının,' üçibin kişilik yerler 
için, en az 5 bin kişilik (bilet kestikleri, kapıda 'ba
yılanlar, çiğnenenler olduğu, Sayın Başbakanımızın 
kılları Zeynep Özal için, resmî görevlilerin, «Zeynep 
'hanım istedi, kapıyı açarnayız» «Zeynep hanım içe
riye milletvekilini ibiıle sokmadı, ıbiz nasıl gireriz?», 
Ön sıra Zeynep Özal'a, Efe Özal'a, Süha Özgermi 
ve Nazan Saatçi'ye ayrılmıştır kimse oturamaz» de
nildiği yolundaki (bilgiler size kadar ulaştı mı? 

3. Uzmanlıkları sıfırın akındaki kişilerin komi
telere girmesini, tanınmış. ve ıhergün seks dergilerin
de fotoğrafları çıkan yaşlı 'bir çapkınımızın ve ıben-
zerlerinin, «Bodrum Uluslararası Festivali», Fethiye 
ve öteki festivalleri çığırından ve çizgisinden çıkar
masını siz de gözlemekte misiniz? Bu hususta ne 
gi'bi önlemler düşünmektesiniz? 

4. 1580 sayılı Belediye Kanunu, gerçi kültür ve 
sanata destek olmayı gerektirir. Bir belediye 'baş
kanımızın, festival komitesine, kendisini «kral» ilan 
etmesini nasıl karşıladınız? Böylesine yasayı saptı
ran belediye 'başkanları (hakkında, içişleri Bakanımız
la ortak 'bir girişimde 'bulunmayı düşünmekte misi
niz? 

5. Ege kıyıları ve Bodrum'a özel geziltileri için 
gene Sayın Zeynep Özaıl'ın, elini; yetkisi ve uzman
lığı dışında kalan ve (boyunu aşan sanat-kültür 'yön
lendirmelerinden çekecek, onu, ehliyetsiz uğraşların-
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dan kendinize özgü inoe ve nazik telkinlerle uzak
laştıracak mısınız? 

6. 'Sanat eleştirmenferi, edebiyat ve kültür adam
larıyla her daldaki film, müzik otoritelerinden olu
şacak 'festival komiteleri kurmayı ve (bunların ara-' 
sına Bakanlığınız •temsilcisini katmayı düşünmekte 
misiniz? 

TC 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 . 10 . 1985 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : 02.8/Per. Şb. Md./427.1-3125-41281 

Konu : Yazılı soru 'önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterliği 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İlgi : 16 Ekim 1985 ıgün ve 7/707/4082-15576 sa

yılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın Türkiye'de dü
zenlenen festivallere ilişkin yazılı soru önergesi in
celenim iş tir. 

Bodrum Festivali Bodrum Belediye Başkanlığın
ca düzenlenmiş olduğundan, yazılı soru önergesinin 
1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerindeki (hususların Bakan
lığımızla bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Soru önergesinin 6 ncı maddesinde yer alan «Fes
tival komitelerinde sanat eleştirmenleri ve Bakanlık 
temsilcileri 'bulundurulması» Ihususu : 

«Kültür ve Turizm 'Bakanlığı Mahallî, Millî ve 
Milletlerarası Kültür ve Turizm Faaliyetlerine yar
dım» yönetmeliğinin 15 inci ımaddesimde (belirtilen 
Düzenleme Komitesinde bir Bakanlık temsilcisinin 
bulundurulması hükmü 'bulunmaktadır. Ayrıca mev
cut yönetmelik, yeniden ele alınarak düzenlenmiş ve 
15 inci maddeye «Düzenleme Komitesinde bir sanat. 
danışmam» bulundurulması efklenmiştir. 

Ancak, söz konusu yönetmelik sadece Bakan'ltğı-
mızca, Kültür ve Turizm ağırlıklı faaliyetlere uygu
lanabilmektedir. Bunun dışımda ve «1580 sayılı Bele
diyeler Kanunu» hükümlerine göre Belediyelerce 
düzenlenen eğlence, festival' ve fuarlarda yapılan çe
şitli faaliyetler Bakanlığımızın yetkisi dışındadır. 

Bilgiler inize arz ederim. 
Mükerrem Taşçıoğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

24 ÜNCÜ BİRİLERİM 

5 . 1 1 . 1985 Salı 

15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
' ' 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

* SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Amerika Birleşik Devletlerinim «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine iliŞkin Barbakandan söz
lü soru önergesi (6/503) (1) 

2. — Aydın Milletvekili Ertugrul Gökgün'ün, 
DBSlIYAiB'ın ortak olduğa işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canıver'in, Ada
na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara, ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

4. — Adana Milletvekül Cüneyt Canvertn, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
®oru önergesi (6/507) (1) 

6. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

7. — Aydın Milletvekili Ertugrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

8. —' Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankatf 
in, İstanbul - Sahaflar Çarşısında artırılan kiraların 
eğlitim ve, kültür hizmetlerine etkisine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

9. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.'B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/5İİİ) (1) 

10. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in* Marmaris yakınlarında yapılan tersane inşaatına 
ilişkin MilM Savunma Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/512) (1) 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

13. — İstanbul Milletvekili Sabit BatumJu'muny; 
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412) 

114. — tsltanlbul Milletvekili Salbit Batumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

15. —- Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak-: 
larındaki sıkıyönetim karadan kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

16. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naİbantoğlu' 
nun, Devlet memurlarına yapılan lojman tahsislerine 
ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/516) (1) 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğhı* 
nun, bakanlıkların 1985 yılındaki sözleşmeli memur 
atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü'soru önergesi 
<6/517)(l) 

19. — Adana Milletvekii Cüneyt Canver'in, Yoz
gat - Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru ÖnergesS (6/423) 

(/; içtüzüğün 96 ncı maddesi uyartnca sözlü soruyaçevrilmiftfc 



20. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi | 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine «ilişkin Dışişleri 
Balkanından sözlü soru önergeısli (6/424) 

21. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

22. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, eğitim 
enstitüsü mezunu bazı Öğretmenlerin ilköğretimde gö
rev almaya zorlandıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/429) 

23'. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

24. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, ka
mu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapılma- I 
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

25. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü- I 
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi (6/432) . 

26. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) I 

27. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) I 

28. — lç«l Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan I 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Mafomud Altunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi (6/437) 1 

30. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in,; 
İzmir - Güselbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve Islkân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, asga
rî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/447) 

32. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) j 

33. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

34. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ba
kanlık; bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyiişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/461) 

35. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt İline 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

36. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 
marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulamasının 
kaldırılış nedenine ifişikin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

37. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in^ 
Türkiye Demir ve Çeliilk İşletmeleri, Karabük Müe®-; 
sesesi İnşaat Müdürlüğünde çalışan işçilerden bazıla
rının iş akitlerinin feshedileceği iddiasına Üşkio Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

3'8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Nu
tuk adlı televizyon programının son bölümünün ya
yınlanmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/468) 

39. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt işletmelerine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/470) 

40. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

41. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, He
kimhan İlçesinde şeriat hükümeti kurmak amacıyla 
propaganda yaptıkları iddia edilen Devlet memurla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

42. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

43. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

44. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 
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45. -T- Hatay MiHelbvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

46. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

47. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas tündeki peliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

- 48. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bîr gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

49. — Kocaeli Milletvekili Orhan Otağ'ın, İzmit 
Dinde körfez ve hava kirliliğine karşı alınan tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar* 
in, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Malhmud Altunakar' 
in, üniversitelerin tahsisatlarının zamanında ödenme-
mesinin sonuçlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

52..— Ordu Milletvekili Bahriye.Üçok'un, Iran 
tslam Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü nedeniyle 
İstanbul'da dağıtıldığı iddia edilen dergiye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/484) 

53. — Erzurum MiUetvekil Hilmi Nalbantbğlu, 

nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

54. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naflbantoğlu* 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve taınir 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

55. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğhfnun, Yütosiekoğretiım Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

. 56. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, d*ş ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınanı tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sıözlü soru önergesi (6/489) 

57. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Türkçe eğitim meriklezleri kurulmasına iliş
kin Milli Eğittim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü sofa önengesi (6/490) 

58. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya -
Ereğli Ovasınıdak'i sulama suyu ihtiyacına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi 1(6/491) 

59. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

60. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
'(6/493) 

61. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

62. — Erzurum MHetvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

63. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dişilleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

64. — Edirne Mlületvekili Seyit Hüsamettin Ko-> 
nuksever'in, Edirne - İpsala İlçesi İbriktepe Belediye 
Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/497) 

65. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko-
nu'ksever'in, Edirne Çimento Ealbrikası inşaatının dur
durulma nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/498) 

66. — Sinop Milletvekili özer Gürbüz'ün, Kır
şehir - Kaman İlçesi Akpınar Kasabası Belediye Baş
kanı hakkındaki şikâyete ilişkin İçişleri Bakanından 
ısözlü soru önergesi (6/499) 

7 
(KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎÖER İŞLER 
1. — Antalya. Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nuns 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 



2. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/669) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 31.5.1985) 

3< — özel öğretim Kurumlan Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkımda Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/701) (S, Sa
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 7.6.1985) 

4. — istanbul Miletvekili Kemal Özer ve İki Ar-ı 
kiadaşının, Madencilik İşkolunda Çalışanların Eğitil
meleri Hakkında Kanun TeMffî ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (2/136) (S. Sayısı : 339) 
(Dağıtana tarihi: 10.6.1985) 

5. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal ve 9 Ar
kadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 13 ve 24 üncü 
'Maddelerinin DeğlşMmesine Hiş-kin Kanun Teklifi 
ve Adalet; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları ra
porları (2/181) (S. Sayısı : 341) (Dağıtma tarihi : 
10.6A985) 

X 6. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 
Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yulara Ait Genel Uygunluk Bildirümlerinin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu (1/156, 3/43; 1/157, 3/441, 
1/158, 3/725, 1/159, 3/726; 1/160, 3/45) (S. Sayısı •: 
354) (Dağıtma tarihi : 27.9.1985) 

X 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare 
Amirleri Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, Tun
celi Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım ve Giresun Mil
letvekili Turgut Sera Tirali'nin; 3140 Sayılı 1985 Malî 
Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Kısmında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/261) (S. Sayısı : 355) (Dağıt
ma tarihi : 18.10.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 332'ye 1 inci Ek 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra

poru (1/669) 

Sağhk ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/669 
Karar No. : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK: MİLLET MBOLiM BAIŞKİAJNLIĞINA 

Türkiye Büyük M'ÛM Medisariin 7»<6.1985 tarih ve 109 uncu BMeşflmiinde görüşülmeye başlanaö. 1/669 
esas saydı «1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» nın Komisyonca İçtüzüğün 89 uncu maddesine 
göre 'geri alınan K'ornlisyon mötnanin çerçeve 2 nci maddesine bağlı geçici 7 nci maddeci ve Genel Kofulca 
kabul edilen değişiklik önergesi, Komisyonumuzuın 3.1 Ekim 1985 tarihli 2 nci BMeşimünde Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Balkanı MıJstalfa Kalemli, Bakanlık ve Kuruta temsüİcMeriniin de katılmasıyla görüşülüp ince
lendi. 

1479 sayılı Kanunun kalbul tariflinde ileri yaşltakıi vatandaşlarımızın da Kanunun getirdiği irnkânla>rdan 
yaraırl'analbitaıederi için geriye doğru on yıllık hizimet. belgeli getirme hakiki tanımıştı. Buıgün aylıklarından on 
yıl ımüddetöe % 10 oranında sağlık sigortası primi kesiilecek ilıgMerkı çoğunluğu bu haktan yararlanarak 
Bağ-Kur^dan aylık alana imkânıma kavuşmuşlardır; Bağ-Kur'a prim ödiemıe sürüleri ortalama beş yıldır. Bu 
defa Bağ-Kur sağlık sigortası ihdas ediliaken bu oranın % 5'e indirilmesi bu kimselere tanınacak mükerrer bir 
imkân olacaktır,! 

Sağlık sigortasından yararlanacak olan nihayet, ister emekli olsun, Mer çalışıyor olsun, bir insandır. 
Sosyal sigorta kavramında niımefc külfet dengesi esas olduğundan, herhangi bir karşılık olmadan hizmet ver
mek mümkün olmayacaktır. Bu sdbeple aktif sigortalıdan % 12 oranında sağlık sigortası primi alınırken, 
aynı hizmetten yararlanacak pasif sigortalıdan prim alınmaması Kurumu kaynak sorunuyla, karşı karşıya 
bulacaktır. Büjıun yanında bu kesîmdöM vatandaşlarımızın çoğu emekli ve yaşlıdır; dolayısıyla sağlık yar
dımından en çok istifade edecekler de bunlardır. 

Halen 49 ka/teayı ile en düşük basamak gösterge rakamından aylık alan bir kişinin eline ortalama 8 500 
lira, geçmekte ve kendisinden % 10 oranında. 850 lira sağlık sigortası primi kesilecektir. Bugün S.SK. ve 
Emıekli Sandığı mensupları için ortalama dosya, başına yılda 23 000 lira sağlık harcaması yapılmaktadır. 
Bağ-Kur da aynı miktarım ancak üçte birisini karşılayacaktır. Bu oran blir de % 5'e indirildiği takdirde, 
ileride Kuıruim sigortalılarına hizmeti verememe durumuyla karşı karşıya kalacak ve belki de hizmeti dur
durmak zorunda kalacaktır.. • 

Söz konusu madde, daha önce Komisyonca kabul edilen sekliyle kanunlaştığı takdirde,, 
a) Halen Bağ-Kur\ian emekli, malul veya hak sahihi sıfatıyla aylık almakta olanların aylıklarından, ka

nunun kendilerine uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren on yıl süre ile % 10 oranında, 
t>) Kanun kendilerine uygulanmaya başîandıktfcan sonra emekli veya malul aylığı bağlanacaklar Me bun

ların hak sahiplerinin aylıklarından ise, daha Önde % 12 oranmda Ödedikleri prilm oranı % 10'a indirilerek 
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ve süre on yıla ıtamamlaııacak şekilde, kanunda belirtilen usul ve ©sasılara göre sağlık sigortası primi tahsil' 
edffleöefldtir, 

Genel Kurulda kalbul edilen önerge ise söz konusu sağlık sigortası priminin aynı şart ve süre için bağ
lanacak maaş tu'tarınm ,% 5 oranında tahsil edilmesini öngörüyordu, 

İşte bu sebeplerle Komisyonumuz önergedeki asgarî oranla, Komisyonumuzca dalha önce kafbul edilen 
% 10 oranı arasında, Kuruimun sağlılk sigortası fonunun gelir-igider duruimunuda göz önünde buflundurarak 
her yıl gerçeğe yakın 'bir tercih yaıpma yetik'isirtin Bakanlar Kuruluna verilmesi doğruUltufsumda verilen bir 
önergeyi kabul ederek maddeyi yeni şeMiyle düzenlemişitıir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulimalk üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

BaşkanvekiH 
Burhan Kara 

Giresun Milletvekili 

Üye 
A. Şevket Gedik 

Adama MIMteftveldili 
Üye 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın Milletvekili 

Üye 
F. Sakir Öğünç 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat Mililetvekii 

Sözcü 
Metanet özaılp 

Aydın Milletvekili 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
A. Savaş Arpacıoğlu 
Amasya Milletvekilli 

Üye 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep Milletvekili 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mustafa Küıçaslan 

Sakarya Milletvekili 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Vehbi Baıtumao 

Adana Milletvekili 
(tmzada buHünamadı) 

Kâtip 
Hamdi Özsoy 

Afyon Milletvekili 
(imzada bulunamadı) 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale MMetveki'i 
Üye 

Ahmet Süter 
İzmir Milletvekili 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

İdris Gürpınar 
Muğla Milletvekili 

Üye 
Rıza öner Çakan 

Zonguldak Milletvekili 

SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METÜN 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bapmsız Çakşanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

Aylık alanlardan kesilecek sağlık sigortası primi 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunum yürürlüğe glrd)iği tarihte Kurumdan aylıik almakta olanların ay

lıklarından on yıl süre ile kesilecek prim oranları sağlılk sigortası fonunun gelir gider muvazenesi de göz 
önünde bulundurularak, her yıl Bakanlar Kurulunca tösp'it edilir. Ancak bu oran % 5'ten az % lO'dao 
fazla olamaz. 

Kanunun yürürlük tarihinden sonra aıylık bağlananlar i e hak sahiplerinin aylıklarından kesilecek sağlılk 
sigortası primi, s%ortalıniin daha önce ödediği süreler daMl on yılı geçemez. 

Yürürlük 
MADDE 3. — Bu Kanun, yayımı tarihini takip, eden ayibaşından itibaren dört ay sonra yürürlüğe girer.. 

Yürütme 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür^ 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 332'ye 1 inci Ek) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECUSİ S. Saym : 339 

İstanbul Milletvekili Kemal Özer ve İki Arkadaşının Madencilik 
İşkolunda Çalışanların Eğitilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/136) 

• 
T. BM M. Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 
Tarih : 11.7.1984 2.6.1984 

Sayı : 85 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Madencilik işkolunda Çalışanların Eğitilmeleri Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte sunulmuş
tur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla dileriz. 

Kemal Özer Feridun Şakir Öğünç Bilâl Şişman 
İstanbul İstanbul istanbul 

G E R E K Ç E ! 
§ * ' ' 

I - Uluslararası Çalışma Teşkilatı tarafından neşredilen Çalışma (fotatisItıMeri yıMiarı tetkik edildiğiıhdıe 
şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır, 

a) Maden üreticisi ülkelerde bu faaliyet grulbunda vuku bulan kaza sıklıkları diğer ekonomik faaliyet 
gruplarının üzerindedir. 

b) ülkemizdeki değişik ekonomik faaliyet gruplarında vuku bulan kaza sıklıkları diğer ülkelerin aynı 
faaliyet gruplarının üzerindedir. 

c) Madencilik işkolunda'ki ölümlü kaza sıklıkları diğer ülkelerin çok Üzerindedir. 
II -I Sosyal Sigortalar Kurumu istatistik yıllıkları tetkik edildiğinde madencilik işlkolumuzdaki ölümlü 

iş kazası sıklığının diğer işkollarına kıyasla çok yüksek olduğu görülür. Misal olarak 1982 yılında madencilik 
tşikolunda çalışan beher bin kişiye düşen ölüm oram 2.2 olmuştur. Bu oran yine iş kazası bakımından en 
rizikolu iş kollarımızdan birisi sayılan inşaat işkoluna göre üç misli yüksektir. 

Madencilik işkolu meslek hastalıkları ve daimî iş görmezlik vatkaları bakımından da aynı durumdadır. 
Kömür madenciliği tali grubundaki durum daha da kötüdür. 

Madencilik işkolu ve özellikle yeraltı madenciliği iş güvenliği ve meslek hastalıkları bakımından yüksek 
düzeyde riziko taşır. 'Bu tüm ülkelerde aynıdır. Boğucu, zöhiryölryici, patlayıcı gazlar, yangınlar, su patla
maları, göçükler, patlayıcı maddeler, makinelerden elektrik tesis ve teçhizatından gelen tehlikeler, toz, gü
rültü bunların ibazılarıdır. Bir kaza vukuunda kaç kişinin zarar göreceği bilinemez. Bir kişinin hatası pek 
çok kişinin hayatım kaybetmesine neden olabiliri Geçmişin olayları bunu doğrulamaktadır.. 

Böylesine dimi sonuçlar verebilecek hatalardan korunaibümek için neyin doğru, neylin yanlış olduğunun 
bilinmesi lazımdır. Doğrular ve yanlışlar ilgili tüzük, talimatname ve yönetmeliklerde yer almaktadır. Bun
ların çalışanlara öğretilmesi gereklidir. Bu durum, bu işkolunda çalışanlar için bir intibak eğitimi zaruretini 
ortaya çıkarmaktadır. 
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Pratik çakışmaların çalışanlara zamanla tecrübe kazandırdığını işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında bil
gi sahibi ıkıldığım düşünmek normaldir. Ancak istatistik! rakamlar tecrübeli işçilerin de tehlikelere karşı 
yeni işçiler kadar korumasız olduklarını göstermektedir. Misal olarak S.SJK. 1982 istatistik yıllığında yıl 
içinde sanayiide vuku bulan 147 118 iş kazasının % 47'sine iki yıldan fazla kıdemi olan işçilerin maruz 
kaldıkları görülmektedir. Bu da gerekli bilginin zamanla ve tecrübe ile kazanılması yerine eğitimle kazanıl
masının daha doğru olacağı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. 

Ancak öğrenilmesi gereken konu oldukça geniş kapsamlıdır. Ayrıca tüm sanayide olduğu gibi madencili
ğe de yeni teknikler, teknolojiler, makineler ve işletme sistemleri girmekte, bunlar tehlikelerini de beraber 
getirmektedir. Bu durum tekrarlama ve tekamül eğitimlerini zarurî kılmaktadır. 

Bütün bunlar madencilik sektörüne ilk giren kişilerin başlangıçta bir intibak eğitimine tabi tutulmala
rını ve bu eğitimin periyodik aralıklarla tekrarlanmasını şart kılmaktadır. 

Eğitim faaliyetleri ek harcasnaları gerektirecektir. Ancak, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili yatırımların 
en kârlı yatırımlar olduğu bilinmektedir. Eğitim ile yetişmiş insangücünde kayıp en *aza inecek, tazminat öde
meleri azalacak, prodüktivite ve üretim rakamları büyüyecek ve sonuç olarak yapılan yatırım en kısa zaman
da kendini ödeyecektir. 

önemli bir konu asgarî eğitim müddetlerinin tespiti-ve bu müddetlerin en verimli bir biçimde değerlen-
dirimeısidir. 

Ülkemizde madencilik dahil tüm sanayide çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında eğitime 
tabi tutulmaları yasal bir mecburiyet değildir. Büyük kamu 'kuruluşlarında bu konu toplu iş sözleşmeleri ile 
bir şekle bağlanmıştır, işe yeni giren işçiler 15 l a 30 gün arasımda değişen bir süre intibak eğitimine tabi 
tutulurlar. Ancak, diğer maden işçileri bu hakitan mahramdurlar. Bunların da eğitilmeleri gereklidir. Bu eği
timlerin programları dikkatle tespit edilmeli ve eğitim gerekli araç ve gereçlerle teçhizat edilmiş merkezler
de yerine getirilmelidir. Bu şartları taşıyan eğitim merkezleri halen kamu sektöründe bulunduğundan eğitim
lerin bu merkezlerde gerçekleştirilmeleri uygun ve verimli olur. Eğitim programı işveren ve işçi kuruluşları 
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmalıdır. Eğitilen adaylar, eğitim sırasında mad
dî bir kayba uğramamalıdır. 
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ÎSTİANBUL MİLLETVEKİLİ KEMAL ÖZER VE ÎKÎ ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Madencilik işkolunda Çalışanların Eğitimleri Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Madencilik işkolunda yeraHta işlerinde ü!k kez işe alınanlarla, yeraltı işlerinde çalışmakta 
ilken ayrılıp M yılı aşkın süre sonunda yeniden işbaşı yaptırılanlarla ve yer üstünde işe alınıp ana ve yan 
ürün üretiminde, maden istihracı, eldktromekanik, ulaştırma, direk, inşaat, kırma, eleme, öğütleme, tasfiye, 
zenginleştirme ve arama işlerinde istihdam edilenlerle 30 işgünü, diğer işçiler 10 işgünü mesleik eğitimine 
taibi tutulurlar. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince (30) işgünü eğitime talbi tultuilan işçiler 12 aylılk devrelerde en az 
iki işgünü; diğerleri en az bir işgünü tekamül eğitimine talbi tutulur., 

MADDE 3. — Bir ve ikinci madde gereğince meslek ve tekamül eğitimi görenlerin eğitimde geçen sü
releri çalışılmış ıgiibi kabul edilir, ücretleri ile diğer hakları kendilerine işverence ödenir. 

MADDE 4 — Meslek ve tekamül eğitimlerinin sürdürüleceği kamu kuruluşları, özel sektör madencilik 
işletmelerinde çalıştırılan ve 1 inci madde kapsamına giren işçilerin bu kamu kuruluşlıaırında yapılacak eği
timden ne suretle yararlandırılacağı, meslek ve tekamül eğitimine katılacak işçiler için özel sektör madencilik 
işletmelerinin yapacakları ödemeler, uygulanacak eğitim programları Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
Ibu Kanunun yayımı tarihinden ıtiibaren en geç (3) ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

. MADDE 5. — Bu Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinde (belirtildiği şekilde eğitim1 yapmayan işverenler, eği
timsiz çatıştırdıkları her işçi için 10 000 TL. den az 'olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. Te-

. . kerrürü halinde Ibu ceza iki katına çıkartılır. 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütüp 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 2/136 
Karar No. :. 30 

30 . 5 , 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 13.7.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «llıs'taınıbul Milletvekili Kemali1 özer 
ve iki Arkadaşının; Maıdencilik İşkolunda Çalışanların Eğitilmesi Hakkında Kanun Te'klifi» Komisyonumu
zun 11.4.1985 ıtarih ve 26 ncı Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin de katılma
sıyla incelenip görüşüldü. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Bakanlığa bağlanan 
îş ve İşçi Bulma Kurumunun 3457 sayılı Kanunun gereği olarak sınaî müesseselerde ve (maden ocaiklannda 
çalışan çıralk, ka'ffa ve ustaların meslekî bilgilerini artırmak maksadıyla meslekî kurslar açarak işçilerimizin 
yetiştirıilmıesini sağladığı; teklif kanunlaştığı takdirde uygulamada mükerrerliğe yol açacağı; 

Esasen Kurumun bu konuda daha aktif hale gelebilmesi için bir kanun tasarısının hazırlanmakta olduğu 
gerekçeleriyle, maddelerine geçilmeden teklifin tümü Komisyonumuzca reddedilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
Hamdi özsoy 

Afyon 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın; 

Üye 
Mehmet Sedat Turan 

Kayseri 

• 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Ahmet Şevket Gedik 

Adana 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 

Üye 
Osman Nuri Akyol 

Kocaeli 

Üye 
AK Rıdvam Yıldırım 

Tunceli 
İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Mahmut Orhont 

Yozgat 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydın 

Üye 
Günseli özkaya 

İstanbul! 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Talât Sargın 

Tokat 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 341 

Ankara Milletvekili Sururi Bay kal ve 9 Arkadaşının 1475 Sayılı 
İş Kanununun 13 ve 24 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonları 

Raporları (2/181) 

TBMM Halkçı Parti 
Grup Başkanlığı 

Tarih : 29.11.1984 
Sayı : 103 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1475 Sayılı İş Kanununun 13 ve 24 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifimiz gerek
çesi ile ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederiz. 
19.11.1984 

Feridun Şakir Öğünç 
İstanbul Milletvekilli 

Sururi Baykal 
Amkıara Milletvekili 

Abdullah Çakırefe 
Manisa Milletvekili 

Kadir Narin 
Dtiyaırbakıır Milletvekili 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak Milletvekili 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak Milletvekili 

Salih Güngörmez 
Kocaeli Milletvekilli5 

Bilâl Şişman 
İstanbul Milletvekilli 

Enver özcan 
Tokat Mlletvekii 

Seyfi Oktay 
Ankara Mıililetvekil 

G E R E K Ç E 

Millî Güvenlik Konseyinin 14 Eylül 1980 günlü (3) sayılı karan ile yürürlüğe konan ve 15 Eylül 1980 
günlü (15) sayılı Konsey Bildirisi ile teyit edilen ve Sıkıyönetim Komutanlıklarınca da benimsenen bir tedbir 
niteliğindeki «işten çıkarma yasağı», duyulan ihtiyaç karşısında alınmış ve büyük ölçüde başarılı olmuş, iş 
barışına olumlu katkılar sağlamıştır. 

Bu yasağın kalkması ile birlikte yaygın vaziyette görülen işten çıkarmalar, işçi çıkarma yasağının haklılığını 
bir kez daha kanıtlamaktadır. Ülkemizde tam istihdam gerçekleşmemiştir. Gizli işsiz sayısı hariç açık işsiz 
sayısı 4 milyon dolayındadır. Beş yıllık kalkınma planında bu sayının azaltılması öngörülmemiştir. İşsizlik 
sigortası gerçekleştirilmemiştir. 

İşverenler mutluluklarını işçilerle bölüşmelidir. Gele :eğinden güvenli işçinin üretkenliği ve işe bağlılığı" ar
tar. İşten çıkarma özgürlük olarak ele alınamaz. Kaldı ki her hakkın ve özgürlüğün bir sının olması yasa 
gereğidir. 

Uygulamaya konulduğu günden beri geçen dört yıllık zaman içinde, işçi yasağının kaldırılmasını haklı 
gösterecek, iş güvenliğini sağlayıcı, çalışma barışını koruyucu gelişmeler olmamıştır. 

Diğer yandan işten çıkarmanın keyfîliğe, maksatlı ve kötü niyete bırakılamayacağı gerçeği, günümüzde 
uluslararası hukukun ortak görüşü haline gelmiştir. 
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İşten çıkarmanın keyfîliğe terkedilemeyeceği ve yargı denetimine tabi tutulması gerektiği, Birleşmiş Millet
ler Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) rapor, sözleşme ve tavsiye kararları ile tespit edilmiş, Hükümetimiz 
bu kararlara katılarak olumlu oy vermiştir. 

Bu nedenlerle ulusal mevzuatımızda değişiklik yapmak zaruret haline gelmiş bulunmaktadır. 
Bu değişiklikle, Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) kararlarıyla, ulusal mevzuatımız arasında uyum sağ

lanmış olacaktır. 
îş akdi feshedilen işçi ile işvereni Bölge Çalışma Müdürlüğü uzlaşmaya teşebbüs edecek. Uzlaşma sağ

lanmazsa îl Hakem Kurulu toplanarak ihtilafı çözümleyebilecektir. 
Ayrıca işçi bu safhadan önce veya sonra iş mahkemesine başvurabilecek. Böylelikle işçi çıkarılması, Bölge 

Çalışma Müdürlüğü, îl Hakem Kurulu ve İş Mahkemesinin denetimine tabi kılınacaktır. Ayrıca toplu işten 
çıkarma da yeni etkin esaslara bağlanacaktır. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SURURt BAYKAL VE 9 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1475 Sayılı İş Kanununun 13 ve 24 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1475 sayılı iş Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Süresi belirli olmayan akitlerin feshi 

MADDE 13. — Süresi belirli olmayan hizmet akitlerinin feshi beyanı ancak bildirim önelinin bitiminde 
ilişkiyi sona erdirir. Bu fesih aşağıdaki hükümlere tabidir. 

Feshe karşı işçiyi koruyan hükümlerden kurtulmak amacıyla yapılan veya bu amaç belirlenmese dahi bir 
defadan fazla yenilenen belirli süreli hizmet akitleri de sürelerinin bitiminde ancak aynı hükümlere uyularak 
sona erdirilebilir. 

A) Akdin feshinde aşağıdaki önellere uyulur. 
a) Altı aydan az süren ilişkilerde iki hafta, 
b) Altı aydan birbuçuk yıla kadar süren ilişkilerde dört hafta, 
c) Birbuçuk yıldan üç yıla kadar süren ilişkilerde altı hafta, 
d) Üç yıldan altı yıla kadar süren ilişkilerde sekiz hafta, 
e) Altı yıl ve daha fazla süren ilişkilerde on hafta, 
Bu öneller asgarî olup, sözleşme ile artırılabilir. 
işveren, işçinin ihbar önellerine ilişkin haklarını peşin vererek bu sürede işçiyi çalıştırmayabilir. Herhalde 

âkit, önelin bitiminde sona erer. 
B) işveren yazılı fesih beyanında, dayandığı yeterli fesih sebebini göstermek zorundadır. 
işçi, fesih beyanda sebep gösterilmediğini veya gösterilen sebebin yeterli ve haklı olmadığını ileri sürerek, 

Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurabilir. 
Bölge Çalışma Müdürlüğü işçi ile işvereni uzlaştırmaya teşebbüs eder. Uzlaşma olmadığı takdirde, durum 

tutanakla tespit edilerek, bu yer için yetkili 11 Hakem Kuruluna sunulur. 

Kurul işçinin işine iadesine karar verirse, işinden çıkarıldığı tarihten başlamak üzere iş görülmemiş olsa 
bile ücreti ve diğer bütün hakları işveren tarafından ödenir. 

Bölge Çalışma Müdürlüğü işçinin veya üyesi bulunduğu sendikanın başvurma tarihinden itibaren en geç 
6 işgünü içerisinde uzlaştırmaya teşebbüs eder. Taraflar uzlaşamaz veya uzlaştırma çabası akamete uğrarsa 
durum, 3 işgünü içerisinde Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından 11 Hakem Kuruluna bildirilir. 

II Hakem Kurulu uzlaşmaya varılamadığmi gösteren tutanağın alınmasından itibaren en geç 15 işgünü içe
risinde gerekli incelemeyi yaparak kararını verir. Kurulun bu konudaki kararı kesin olmakla beraber işçinin 
kanundan ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklarından dolayı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 341) 



— 3 — 
İşçi, fesih beyanında sebep gösterilmediğini veya gösterilen sebebin yeterli ve haklı olmadığını ileri sürerek, 

iş mahkemesinden feshin geçersizliğine karar verilmesini isteyebilir, işçinin feshe dayalı olan ve olmayan diğer 
hakları saklıdır. 

Feshin yeterli sebebe dayandığını ispat yükümü işverene aittir. 
Aşağıdaki durumlar fesih için yeterli sebep teşkil edemez. 
a) İşçinin sendikaya üye olması veya olmaması, _ 
b) İşçinin iş saatleri ve işyeri dışında veya işverenin muvafakati ile iş saatleri içinde işçi teşekküllerinin 

faaliyetlerine katılması, 
c) işçinin işçi teşekkülünü veya işçileri temsil etmesi, 
d) İşçinin kötü niyetli olmadan işveren aleyhine şikâyette bulunması, dava açması, kanunî mercilere 

başvurması, 
e) İşçinin ırkı, rengi, cinsiyeti, malî durumu, aile yükümlülükleri, dinî, siyasî düşüncesi, 
f) İşçinin gebeliği veya gebelik ve doğum sebebiyle kanunî süreyi altı haftayı aşmayan bir sürede işe gel

memesi, 
g) İşçinin, kaza veya hastalık sebebiyle oniki haftadan az süre işe devam edememesi, 

C) Feshin yeterli bir sebebe dayanmaması halinde hâkim, fesih beyanının geçersizliğine karar verir. 
Hâkim geçersizlik kararında, işverenin işçiye iş vermemesi veya işçinin kendi arzusu ile işe dönmemesi 

halinde, işverenin ödeyeceği tazminatın miktarını belirtir. Kesinleşen kararın tebliğinden itibaren altı işgünü 
içinde işyerine başvurmayan işçi tazminatı seçmiş sayılır. 

Hükmedilecek tazminat işçinin işten çıkarıldığı tarihten itibaren mahrum kaldığı malî haklarla, karar ta
rihinden itibaren yeni bir iş bulması için geçeceği düşünülen süreye ilişkin haklarının 2 katına eşit olacaktır. 

D) Fesih sebebi yeterli olmakla beraber önellere uyulmamışsa, işçinin uyulmayan önele ilişkin tüm malî 
haklarının ödenmesi gerekir. 

E) Feshin (B) bendinin 5 inci fıkrasında sayılan sebeplere dayandığının tespiti halinde (C) bendine göre 
hükmedilecek tazminat üç katına çıkarılır. Herhalde bu tazminat, işçinin bir yıllık ücretinden az olamaz. 

İş akdi 13 üncü madde dışındaki herhangi bir sebeple feshedilenler de (C) fıkrasındaki haklardan da ya
rarlanırlar. 

MADDE 2. — 1475 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Toplu işçi çıkarma ve işyerini kapatma 

MADDE 24. — A) Bir defada veya aralıklarla da olsa bir ay içinde, bir işyerinde çalışan işçilerin on
dan az olmamak üzere en az onda birinin işten çıkarılması «toplu işçi çıkarma» sayılır. 

Toplu İşçi çıkarma, Bölge Çalışma Müdürlüğünün iznine bağlıdır. 
Toplu işçi çıkarma; ekonomik, teknik, yapısal ve bunlara benzer bir işyeri gereğine dayanmak zorun

dadır. 
İşyerinin kapatılmasında bu bent hükmü uygulanamaz. 

B) Toplu işçi çıkarma izin istemi, işveren tarafından işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Çalışma Müdür
lüğüne en az bir ay önce verilir. Bu istemde çıkarma sebebi, çıkarılacak işçilerin sayısı ve nitelikleri belirtilir. 
Durum işyerinde ayrıca ilan edilir. 

Bölge Çalışma Müdürlüğünün toplu işçi çıkarma kararı; Bölge Çalışma Müdürü başkanlığında bir iş mü
fettişi, iş ve İşçi Bulma Kurumunun bir temsilcisi ile bir işçi ve bir işveren temsilcisinden oluşan komisyon 
tarafından verilir. 

Komisyon kararını verirken, toplu çıkarmaya tabi işçilerin, işyerinin başka bir bölümünde veya o bölgede 
aynı işverene ait başka bir işyerinde çalıştırılması imkânının bulunup bulunmadığını da dikkate alır. 

MADDE 3. — Bu Kanun 1.11.1984 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/181 
Karar No., : 60 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ankara Milletvekili Sururi Baykal ve 9 arkadaşının; 1475 sayılı İş Kanununun 13 ve 24 üncü maddelerinin 
değiştirilmesine ilişkin Kanun teklifi ilgili Bakanlıklar temsilcileri ve teklif sahibinin de katıldığı toplantıda 
Komisyonumuzca incelenip görüşülmekte iken, söz konusu teklifin hukukî ve cezaî bir müeyyide getirmeme
si ve teklif sahibinin aynı Kanunun 14 üncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgili teklifinin Komisyonumuzu il
gilendirmemesi nedeni ile doğrudan Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmiş, olması ve Komisyonu
muza havale edilmiş olan 13 üncü madde ile 14 üncü maddenin birbiri ile sıkı irtibatı bulunması nedenleri 
ile mezkûr teklifin Komisyonumuzda ele alınamayacağı görüşüne varılmış ve teklifin İçtüzüğün 35 inci mad
desinin birinci fıkrası gereğince Komisyonumuzda görüşülmeden esas Komisyon olan Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonuna havalesinin uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir. 

Saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

İçel 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Salih Alcan 

Tekirdağ 

Başikanvekili 
Ahmet İlhamı Kösem 

Malatya 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 

.Üyt 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

ıSözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya . 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
İlhan Dinç el 

Malatya 

Üye 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

Siirt 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 
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Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 2/181 30 . 5 . 1985 
Karar Nori: 36 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 15.2.1985 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Ankara Milletvekili Sururi Bay-
kal ve 9 Arkadaşımn; 1475 sayılı İş Kanununun 13 ve 24 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi» Komisyonumuzun 16.4.1985 tarihli 34 üncü Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
(temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Teklif ile 1475 sayılı İş Kanununun akdin feshinde bildirimi düzenleyen 13 üncü maddesi ile işten çıkar
manın müeyyidelerini düzenleyen 24 üncü maddesinde değişiklikler yapılması öngörülmektedir. 

1475 sayılı iş Kanununun 13 üncü maddesi, hizmet akdi ile sürekli bağlı kalmak istemeyen işçi ve iş
verene akdi feshedebilme imkanını tanımaktadır. Teklif işverene, yazılı fesih beyanında feshin dayandığı ye
terli sebebi gösterme mecburiyetini getirmekte, bu yapılmadığı takdirde işçiye de, fesih beyanında sebep 
gösterilmediği veya gösterilen sebebin yeterli ve hakh olmadığını ileri sürerek bölge çalışma müdürlüğü 
nezdinde uzlaşma teşebbüsünde bulunmak, uzlaştırma olmadığı takdirde konuyu il Hakem Kuruluna götür
mek; burada da gerekli sonucu almadığı takdirde mahkemeye başvurmak gibi bir hak tanımaktadır. 

Uzlaştırma ve II Hakem Kurulu müesseseleri halen mevzuatımızda yoktur, işletmenin mâliki sıfatıyla o 
işletmenin her türlü risk ve sorumluluğunu üzerinde taşıyan işverenin, iş akdini tek taraflı olarak bozma hak
kını daha fazla sınırlandırmak, işyerlerindeki çalışma ortamının bozulmasına ve huzursuzlukların artması
na sebep olabileceği gibi bölge çalışma müdürlükleri ile mahkemelerin işlerinin artmasına da sebep ola
caktır. 

Teklif 1475 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde öngörülen değişiklikte toplu işten çıkarmanın bölge 
çalışma müdürlüklerinin iznine bağlanması istenilmektedir. Böîge çalışma müdürlüklerinden izin alanarak işçi 
çıkartılması ve bu işlemin bir Komisyon marifeti ile yürütülmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik 'Bakanlığının taraf
sızlık ilkesiyle bağdaşmayacaktır. Ayrıca, ıtoplu pazarlık sisteminin olduğu 'bir dönemde toplu iş sözleşme
lerine konan hükümlerle işçi çıkartılması bazı kıstasdara bağlanmıştır. İşçi çıkarmayı zorlaştırıcı hükümler 
getirmenin işçi işveren arasında kurulmuş bulunan dengeyi işveren aleyhine bozacağı ve işverenlerin ya
tırım isteklerir"i azailtacağı ve dolayısıyla istihdam daraltacağı gibi, işine son verilemeyeceği kanaati hâsıl 
olan işçilerin verimini de düşürecektir. 

Ayrıca, iş Kanununda 30.7.1983 tarihli ve 2869 sayılı Kanunla köklü değişiklik yapılmıştır. Yeni bir de
ğişikliğin kısa vadede yapılmak istenmesi kamuoyunda kanunların sık sık değişeceği intibaını yaratacak ve 
hukuk devleti olma düşüncesini zedeleyecektir. 
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Yukarda açıklanan gerekçelerle teklif Komisyonumuzca uygun bulunmamış ve maddelerine geçilmeden 
tümü reddedilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
Hamdı özsoy 

Afyon 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydın 

'Üye 
Osman Nuri Afcyol 

Kocaeli 
lîmzada buılunaımadı 

Başjkanvek'ili 
Burhan Kara 

Giresun 

lüye 
Ahmet Şevket Gedik 

Adana 

(Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 

lüye 
Musıtafa Kılıçaslan 

Sakarya 
imzada buılunaımadı 

Üye 
Ali Rıdvan Yıldırım 

Tunceli 
tmzada buılunaımadı 

Sözcü 
Malhmut Orfaon 

Yozgat 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 
(imzada bulunamadı 

Üye 
Mehmet Sedat Turan 

Kayseri 

Üye 
Talaıt Sargın 

Tokat 
İmzada bulunamadı 
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