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— 315 — 



T. B. M. M. B: 72 26 . 2 . 1986 0 : 1 

I. — GEÇEN 1 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, kalkın

mada öncelikli yörelere verilen teşvik kredileri, 
Divarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar, tü

tün üzerinden devlet tekelinin kaldırılmasına dair res
mî beyanlar ile alkollü içkiler, tütün ve sigaranın 
toplumda yaptığı tahribat, 

Uşak Milletvekili Mehmet Topaç, 22 Şubat 1986 
günü izmir'de yapılan Türk - İş mitingi ile ilgili ola
rak siyasî parti liderleri ve parlamenterlerin tutum
ları; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

İzinli olarak Federal Almanya'ya gidecek olan 
Devlet Balkanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar 
Devlet-Bakanltğına, Dışişleri Balkanı Vahit Halefoğ-
lu'nun vakillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile, 

Iran İslam Şûra Meclis Başkanı riyasetinde bir 
İran Parlamento Heyetinin, 

Hollanda Parlamentosunda temsil edilen Hıristi
yan Demokrat ve Sosyalist İşçi Partisine mensup 5 
veya 6 parlamenterden oluşan bir grubun, 

Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı riyasetlinde 
bir Portekiz Parlamento Heyetinin, 

Ülkemize davet edilmesine dair Başkanlık tezke
releri; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Romanya Millet Meclisi Başkanının, TBMM 

Başkanını, refakatinde bir heyetle birlikte Roman-
ya'vı ziyaret etmek üzere davetine icabet edilmesine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 9 ar
kadaşının, milletvekili lojmanları sitesi linşaatının iha
lesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulma
dığı ve proje bedelinden fazla ödemede bulunulduğu 
iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 
Genel Kurulun bilgisime sunuldu; öngörüşmelerin 
gelecek birleşim yapılacağı açıklandı. 

ölüm cezasına mahkûm edilen Ahmet Kınalı hak
kındaki dava dosyasının geri verilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi okundu; Adalet Komisyonunda bu
lunan dosyanın geri verildiği açıklandı. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, yurdu
muzda yatırım yapacak A.B.D.'Ü işadamlarının can 

TJTANAK ÖZETİ 

I ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin (6/511) ve 

Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgiliin, taşra ga-
' zetelerine verilen resmî ilanların fiyatlarına ilişkin 
I (6/585), 

Sözlü sorularına, Devlet Bakanı A. Mesut Yıl
maz, 

Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, laiklik ve 
Atatürk aleyhtarlarının faaliyetlerine ilişkin (6/546) 
vo 

Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, De
nizli İli Kale İlçesi Kaymakamı hakkındaki bir iddi
aya ilişkin ('6/572), 

Sözlü sorularına, İçşileri Bakanı Yıldırım Akbu-
lut, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Er
zurum - Kars deprem evleri yapımında fazla nakliye 
bedeli ödendiği iddiasına ilişkin (6/578) sözlü soru
suna, Bayındırlık ve iskân Balkanı İsmail Safa Gi
ray, 

İstanbul Milletvekilli Günseli özkaya'mn, Davos 
toplantısında izlenen dış politikaya ilişkin (6/592), 

1 Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, 
. Davos toplantısına ve hükümetin izlediği dış politi

kaya ilişkin (6/593) ve 
I Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'İn, Davos top-
I lantısına ilişkin (6/594), 

Sözlü sorularına, Dışişleri Bakanı Vahit Halef-
oğlu, 

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

Uşak Milletvekili Yusuf Demirin, Uşak İli Mer
kez ve Baniaz ilçelerinde tütün ekimine izlin verilme
sine ilişkin (6/568) sözlü sorusuna, Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin cevap ver
di. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
J Kahramanmaraş Milletvekilli M. Turan Bayezit'in 

i(6/480), 
Esklişehir Milletvekili M. Nuri Üzel'in (6/544), 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 

(6/563), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/565), (6/567), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/576), 
Kayseri Milletvekilli Mehmet Üner'in (6/581), 

I Konya Milletvekili Saibri Irmak'ın (6/584), 
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Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun (6/595) ve 1 
Diyarbakır Milletvekilli Kadir Narinin (6/598), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından; 
İçel Milletvekili Durmuş Fliıkri Sağlar'ın (6/518), 

(6/519), 
Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin 

(6/573), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/579), (6/580), (6/590) ve 
İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596), 
Sözlü soru önergeleri, soru safoipleriinıin aynı bir

leşimde görüşülmüş bir başka soruları bulunduğun
dan; 

Adana Milletvekili Cüneyt Oanver'in (6/501) ve I 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/55«), (6/559), 1 

(6/560), ı(6/561), (6/589), I 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli oldu- 1 

ğundan; I 

Mardin Milletvekilli Kenan Nuri Nehrozoğlu'nun 1 
(6/541) sözlü soru önergesi, soru sahibi Genel Ku- I 
rulda hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus ol- I 
mak üzere; 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt'ın 
(6/5148), 

îçel Milletvekili Edip Özgenç'in (6/571), 
Ağrı Milletvelkıili İbrahim Taşdemir'in (6/597) ve | 

Teklifler 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 4 Arka

daşının; 13.3.1913 Tarihli Idareî Umumiyeî Vıilayat 
Kanununun 24.5.1983 Tarih ve 2830 Sayılı Kanun
la Değişik 116 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi (2/306) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1986) 

2. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 4 Arka
daşının; 29.8.1977 Tarih ve 2108 Sayılı Muhtar öde
nek ve Sosyal Güvenlik Yasasının İki Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/307) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 26.2.1986) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 

yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan-
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! İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın (6/599), 
Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şafoin'in (6/586), 

(6/587) sözlü soru önergeleri, soru sahibi ve ilgili 
bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve İs

tanbul Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in; İzmir 
Milletvekili Işılay Saygın'ın; İstanbul Milletvekili 
tmren Aykut'un ve Malatya Milletvekili Ayhan Fı
rat'ın 1.9.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanununun 
79.7.1983 tarih ve 2869 sayılı Kanunla değişik 25 in-

I "A maddesinde değişiklik yapılmasına iliş/kin Kanun 
^küfleri ve Sağlılk ve Sosyal İşler Komisyonu Ra-
-ıom (2/64, 2/113, 2/201, 2/250) (S. Sayısı : 402) üze-

l indeki görüşmeler tamamlanarak; Komisvon raporu 
I kabul edildi ve kanun tekliflerinin reddedildiği açık-
1 landı. 
I 26 Şubat 1986 Çarşamba günü saat 15.00'te top-' 
I 1 anılmak üzere Birleşime saat 18.10'da son verildi. 

Başkan 
IBaşkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Samsun Adıyaman 

I Süleyman Yağcıoğlu Arif Ağaoğlu 

dan sözlü soru önergesi (6/624) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 25.2.1986) 

Yazılı Soru önergeleri 

1. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, bir 
vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen emni
yet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/954) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.2.1986) 

2. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/955) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1986) 

n . — GELEN KÂĞITLAR 
26 . 2 . 1986 Çarşamba 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN i BaşkanvekiM özer Gürbüz 
KÂTİP ÜYELER : Afif Agaoglu (Adıyaman), SUteyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — Tünkiye Büyük MıMlet Meolisinm 72 inci Binkşiminıi açıyorum. 

Ol. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Aid okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin, silonda bulunduklarını 
yüksek sesle 'belirtmelerıinıi rica edenim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 

ün, TBMM ihtisas komisyonlarının çalışmaları ve 
yasa teklifleri konusunda gündem dışı konuşması 

IBAŞKAN — Türkiye Büyük MıMlet Meclisi ih
tisas komisyonlarının çalışmaları ve yasa teklifleri 
konusunda, İstanbul MMetvekili Feridun Şaikiır Öğünç' 
e gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Öğünç (SOP sıralarından alkış
lar) 

FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; 
hepinizi saygı ile selamlayarak gündem dışı konuş
mama 'başlamak istiyorum.; <ISHSP sıralarından alkış
lar) 

Yüce Meclisiımizin üçüncü çalışma yılını sürdür
düğü şu günlerde, 'bugüne kadar çeşitli konuşmaları
ma rağmen, henüz çözümlenemeyen Medisıimizin 
fonksiyonu ve parlamento içi demokrasi 'bakımın
dan gerçekten hüzün ve ibret verici çarpık bir ol
guyu açıklamak, bununla ilgili anlayış ve desteği
nizi istemek zorunluluğunu duymuş bulunmaktayım. 
(SOP sıralarından alkışlar) 

Bu sorun, sadece benim kişisel bir sorunum de-
ğMdir. Parlamentonun, her yurtsever, izan ve insaf 
sahibi mffletvefcMinıin sorunudur. Bugün huzurunuz
da parti farkı gözetmeksizin, tüm milletvekili arka
daşlarımı, daha da öteye, yüce Meclisimizin tarih
sel misyonunu ve tüzeUlkişilıiğinıi de yakından MgMen-
diren, çok önemli bir ortak sorunu açıklamak ve bu 

(Eskişehir MüetvekMi 'Mustafa Balcılar'a kadar 
yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

soruna tez elden kesenkes çözüm bulmanın kaçınıl
maz zorunluluğunu tarih önünde, kamuoyu önünde, 
Meclis tutanakları önünde ısrarla vurgulamak istiyo
rum. 

MilletvdkMlerdnin görevlerine genel olarak bakıl
dığında; bunlar 'arasında, kanun teklifleri. hazırlamak 
ve savunmak, yazılı ve sözlü soru önergeleri, genel 
görüşme önergeleri, Meclis araştırma önergeleri ha
zırlayarak bunların sonuçlarını kovuşturmak, (dola
yısıyla hükümeti denetlemek, gündem dışı konuşma
larla ülke ve ulus sorunlarını parlamentoya yansıt
mak gibi fonksiyonlar görülecektir. 

Bunların yanı sıra, mMletvekilleri, cihetteki ülke 
ve ulus sorunlarına, yurttaşların istemlerine çözüm
ler aramak ve getirmek durumundadırlar. İkibuçuk 
yildır gözlendiği üzere, iktidarın bilinen olumsuz tu
tumu nedeniyle, özelikle muhalefet partisi milletve
killeri, yine çok sınırlı durumda bırakılan 'kısır ola
naklarıyla, bu çalışmaları yapmaya ve hizmet üret
meye çalışmaktadırlar.; Yüce Meclisin açıldığı gün
den bugüne kadar, Sosyaldemofcrat Halkçı Parti mil
letvekilleri olarak, Meclis Başkanlığına -yanılmıyor
sam- yüzeili, adet kanun teklifi usulünce sunulmuş
tur. Bunların arasında, sendikacı, işçi kökenli mil-
letveküıi arkadaşlarımla birlikte hazırlayarak Başkan
lığa sunduğumuz, sosyal içerikli, elliye yakın kanun 
teklifimiz bulunmaktadır. Oysa, bu Kanun teklifle
rinin hiçbiri lifcibuçuikyıldır ilgiıli komisyonlarında gün
deme alınmamakta, inceleme konusu yapamamakta
dır. Kanun tekliflerimiz düpedüz ve güdümlü olarak 
partizanca mülahazalarla bekletilmekte, böylece de 
Meclis İçtüzüğümüzün hükümlerıi ısrarla ihlal edil-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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inektedir. MilletvekıiMeri olarak, Anayasa ve Meclis 
İçtüzüğünden doğan yasama tek, görev ve yetkile
rimiz baltaJanmakta ve kısıtlanmaktadır. 

özelikle ve öncelikle Türk sendikacılığının, işçi
lerin, memurların, köylülerin, küçük esnaf ve sanat
kârın, dar ve sabit gelirlilerin, memur ve 'işçi emek
lilerinin, düpedüz emekçi halikımızın istemlerini yan
sıtan bu tekliflerin gündeme alınarak müzakere edil
mesi, iktidarın ve onun hükümetinin, sanıyorum işi
ne gelrnemektedıir. Alksi düşünülseydi, 'buruların, bu
güne kadar geçen ikibuçuık yıllık zaman zarfında gün
deme alınarak, hiç olmazsa, Genel Kurulun tasvibi
ne veyahut (müzakeresine sunulması gerekirdi! 

Bilindiği üzere, Meclis İçtüzüğümüzün kanunları 
inceleme süresini düzenleyen 3'8 inci maddesi hükmü 
gereğince, tasarı ve tekliflerin, komisyona havale 
gününden itibaren 45 gün içinde komisyonca netice
lendirilip Genel Kurula gönderilmesi lazımdır. Aksi 
takdirde, 'adı geçen tasarı veya teklifin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasını, hükümet veya teklif sa
hipleri, istemek hakkını haizdirler. Meclis İçtüzüğü
müzün ilgili maddesi hükümleri, 'hiçbir kuşku ve tar
tışmaya gerek bırakmayacak; kadar açık ve seçiktir. 
Tasraılar ve teklifler komisyonlarda 45 gün içinde 
incelenerek sonuçlandırılacak'tır. 

Yüce Meclisimizin çalışmaya 'başlamasından bu
güne kadar iki yıl geçmiş ve Meclislimiz bugünlerde 
üçüncü çalışma yılının içinde bulunmaktadır. Oysa, 
bugüne kadar Meclis Başkanlığımıza ben ve arka
daşlarımın birlikte sunduğumuz elili adet kanun tek
lifimizden bir tanesi dahi ilgili komisyonlarca ince
lemeye alınmamış, âdeta keyfî hır tasarrufla arşi
ve kaldırılmış bulunmaktadır; diğer milletvekili ar
kadaşlarımızın, yüz adede yakın kanun teklifleri de 
aynı durumdadır. 

Tekliflerimizin komisyonlara intikalinden bu ta
rafa, İçtüzükte öngörülen 45 günlük inceleme süresi 
değil, iki yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu çok tutar
sız uygulama tiie Meclis İçtüzüğümüz, sadece bizim 
kanun tekliflerimiz nedeniyle elli ıkez ihlal edilmiş 
olmaktadır. Kanun tekitlerimizin geleceği ise, şu an
da 'belirgin dahi değildir. 

Ben 1967 yılında Türlk Deniz Ulaş-tş Federas
yonu Genel Başkanı bulunduğum dönemde, millet
vekili olmadığım halde, parlamento dışından, 854 
sayılı Deniz İş Yasasını bizzat hazırladım, parla
mento mücadelesini sürdürdüm ve bunun kanunlaşa
rak yürüdüğe girmesini sağladım; buna bütün Tür
kiye tamiktir. Oysa, bugün, gelin görün ki, ben bir j 
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milletvekiliyim, Sağhk ve Sosyal İşler Komisyonu 
üyesiyim; tek bir kanun teklif imi dahi komisyonlar
dan genel kurula indirtemedim. Bu olay, siz değer
li milletvekili arkadaşlarıma bir şeyler söyleyecektir 
ve söylemelidir de. 

'Meclisimizin birinci çalışma yılı sonunda Sayın 
Meclis Başkanımızın riyaset ettiği bir Danışma Ku
rulu toplantısında, partimiz grup başkanvekili ola
rak, bu sorunun çözümlenmesini kendilerinden iste
dim. Sayın Başkanımız, «Konuyla ilgileneceklerini ve 
gereğini sağlayacaklarını» bildirdiler; bugün yine de 
bir sonuca .ulaşılamamıştır. 

HÜSEYİN AVN! SAĞESEN (Ordu) — Gereği
ni sağladılar ve aşağı indirmediler. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Gö
rünen ibret ve endişe verici durum odur ki, muha
lefete mensup milletvekillerinin kanun teklifleri, ül
ke ve ulus yararı taşısalar bile, müzakere olunama
yacaktır ve olunmamaktadır. 

Tüm arkadaşlarımın hoşgörülerine dayanarak açık
lamak isterim ki, Türk Ulusunun sesinin ve istem
lerinin ayrıcalıksız olarak yansıtılması gereken bu 
yüce Mecliste kanun teklifi yapmak hiçbir partinin, 
hiçbir milletvekilinin tekelinde değildir ve olmama
lıdır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhalefet milletvekillerini sadece sözlü ve ya
zılı sorular sorabilen, sudan cevaplarda yetinen, daha 
da öteye bir parlamentonun mizansenini tamamlayan 
figüranlar gibi görmek eğilimi çok yakışıksız, vahim, 
hatta giderek çok tehlikeli bir eğilimdir. ı(S!HP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın öğünç, toparlayın lütfen. 
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — To-

paırlıyorum 'Sayın Başkan. 

Oysa gelin görün ki, ikıibuçuk yılıhık Meclis uy
gulaması böylesine gelişmiştir. İktidarların ve hükü
metlerin elbetteki oy gücünden kaynaklanan bazı 
avantajlarının varlığı inkâr olunamayacaktır. Ancak, 
bu avantajlar muhalefet partilerini ve muhalefet mil
letvekillerini Mecliste düpedüz yok sayabillme aşa
masına vardınlmamalıdır. (ANAP sıralarından «De
mokrasinin gereği bu» sesleri) Arz ediyorum efen
dim, «Muhalefet de yok sayılmamalıdır» diyorum. 
Bunca siyasî badirelerden sonra, tarihten ders 'ala
mamanın kısır döngüsünden ikurtülamamak, gerçek
ten düşündürücü olmaktadır. 

Konuşmamı bitirirken belirtmeliyim ki, Meclise 
sunduğumuz kanun teklifleri dikkatli araştırmaların, 
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titiz çalışmaların bir ürünü olup, sizlerin deyimi ile 
tamamen ortadireğin sesidir. Örneklemeler de ver
mek istiyorum. Bundan birkaç ay önce genel kuru
lumuza inen yurt dışındaki Türle vatandaşlarına se
çimlerde oy hakkını öngören kanun teklifim, Ana
yasaya aykırılık gerekçesiyle, değerli ANAP'lı mil
letvekilli arkadaşlarımızın oyları ile reddedilmiş bu
lunmaktadır. Bugün ise, Anayasaya aykırı olduğu 
iddia edilen bu Kanun teklifi, hükümet tasarısı ola
rak Siyasî Partiler Kanununun içine monte edilmiş 
'bulunmaktadır. 

Bir diğer örnekleme ise; Sayın Çalışma Bakanı
mız gücenmesinler... 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
10 dakika oldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın öğünç, bağlayın, hemen 'bi
tirin, süreniz doldu. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — He
men bağlıyorum efendim. Beş dakikada da selamün 
aleyküm denir Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Sayın Öğünç, içtüzük gereği ıbeş 
dalkika süreniz vardır ve bu süreniz doldu, lütfen 
bağlayın, 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — He 
men bitiriyorum. 

Bir diğer örnekleme de şudur : Tarafımdan ha
zırlanan ve işçi emeklilerine de memur ve Bağ -• Kur 
emeklileri gibi çalışma hakkını öngören kanun tek
lifi, ilgili komisyonunda iki yıldır dolapta bekleti
lirken, bu kez Çalışma Bakanlığı, -şayanı şükrandır, 
onu da söyleyeyim- bu kanun teklifimizi de 'büyük 
ve manşetlik propagandalarla Meclise getirmektedir-
ler. O zaman şöyle bir olay çıkıyor : Biz 'bir nevi 
kılavuzluk, yani pilotaj yapıyoruz; kanunları getiri
yoruz, 'bizim kanunlar ele alınmıyor, (iktidar partisi 
bizim ikanunları öle alıyor. O zaman bana şu hak 
doğuyor : İktidar partisinden ıbundan böyle telif 
hakkı isteyeceğim arkadaşlar. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Asıl olan kanunların çıkmasıdır, asıl olan mem
leket© hizmettir. Bizler toplumumuzun istemilerini 
yılmadan hu kürsüye getirmekte kararlı ve azimli
yiz. Tarih neyin haksız, neyin yaradı neyin gerçekçi 
olacağını kuşkusuz yazacaktır. 
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Parlamentonun, muhalefet partilerinin, muhalefet 
milletvekillerinin dışlanımaıması dileği dle hepinize 
sağlık ve 'başarı dileklerimi sunarak konuşmamı bi
tiriyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öğünç, 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, arkadaşımız konuşmasında muhalefet 
milletvekillerine bilmeyerek, istemeyerek sataşmıştır. 
Arkdaşımız muhalefet milletvekillerini «figüran» di
ye vasıflandırdı. Bu Mecliste figüranlar muhalefet 
milletvekilleri değildir... (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, herhalde şunu söy
lemek istemiştiniz... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mu
halefet milletvekilleri bu Meclisin figüranları değil
dir. 

BAŞKAN — Sayın hatip konuşmasında «figüran 
gözüyle görmeyin» dediler. (SHP sıralarından alkış
lar) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun'a izin 

verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/974) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» bölümünde, 
bir sayın milletvekiline izin, ödenek ve yolluğunun 
verilebilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığının iki tezkeresi vardır; ayrı ayrı okutup, 
onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun'un, hasta

lığı nedeniyle 6.12.1985 tarihinden itibaren 63 gün 
izinli sayılması, Başkanlık Divanının 25.2.1986 tarihli 
toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BA§KAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — İki aydan fazla izin alan Tokat Milletvekili 
Mehmet Zeki Uzun'a ödenek ve yolluğunun verilebil
mesine dair Başkanlık tezkeresi (31975) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız 
olarak iki aydan fazla izin alan Tokat Milletvekili 
Mehmet Zeki Uzun'a, ödenek ve yolluğunun verile-
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bilmesi, içtüzüğün 130 uncu maddesi gereğince Ge
nel Kurulun onayına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 

9 • arkadaşının, milletvekili lojmanları sitesi inşaatının 
ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyul
madığı ve proje bedelinden fazla ödemede bulunul
duğu iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» 
kısmına geçiyoruz. 

Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 9 ar
kadaşının, milletvekili lojmanları sitesi inşaatının iha
lesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulmadığı 
ve proje bedelinden fazla Ödemede bulunulduğu id
dialarını saptamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki 
öngörüşmelere başlıyoruz. 

TBMM Başkanlığı temsilcisi ve hükümet temsil
cisi lütfen yerlerini alsınlar efendim. 

TBMM Başkanlığı ve hükümet temsilcileri yerle
rini aldılar. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeyi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
31.12.1985 tarihinde teslim edilmek üzere, 

5 753 295 100 TL. götürü, 1 272 819 421 TL. birim 
fiyatla ve % 10 indirim karşılığı 6 898 832 579 TL.' 
ye yüzde 9 Türkiye Emlak Kredi Bankası hissesi ile 
7 519 727 521 TL.'ye ihale edilen Milletvekili Loj
manları Sitesi inşaatı ile ilgili yapılan inceleme ve 
değerlendirmeler sonucu : 

a) Proje yapımının Çinici Mimarlık'a 107 mil
yon TL.'ye proje değer bedeli ile verildiği, ayrıca ay
nı Kuruluşa % 60 proje bedel mukabili proje kont
rol hizmetlerinin verilmesi ile toplam 171 milyon 200 

bin TL.'ye verilmesinde proje bazında 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesinde yer 
alan belli istekliler arasında kapalı teklif usulüne 
uyulmadığı gibi, en az 3 kişiden teklif alınmamış ol
ması nedeniyle de özel bir değerlendirme yapıldığı 
kanaati hâsıl olmuştur. Öte yandan alışılmış yarışma 
usulüne, yasanın 52 nci maddesine uyulmamış olma
sı ve toplam 171 milyon 200 bin TL.'ye varan bir 
proje bedelinin söz konusu olması dikkat çekicidir. 

Her ne kadar 400 ünitelik bir kuruluş için yapıl
mışsa da, ünitelerde aynı projeler uygulanmaktadır. 
Bu nedenle 107 milyon TL. lık limitin neye göre tes
pit edildiği bilinmemektedir. Ayrıca, Bayındırlık Ba
kanlığının proje yönetmeliği içinde bir işlem yapıldı
ğı da tespit edilmemiştir. 

b) Birim fiyatlar poz numarası almasına rağ
men, analiz yapılıp, özel fiyat uygulamasına gidil
miştir. Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesinde 
poz numarası, cins, miktar ve kalitesi aynı olan işler 
için farklı mukavele yapıldığı ve farklı fiyat ödendi
ği görülmüştür, örneğin, Bayındırlık Bakanlığı birim 
fiyat listesinde poz numarası 15 140/2 olan temel ta
banına el ile kum serilmesi 1984 yılı birim fiyatı 
metre küpü 709 TL. iken, 3 600 m3/TL. den 29 140 
m3 için bir ve ikinci keşiflerde değerlendirmeler ya
pılmıştır. 29 140 m3'lük el ile kum serilmesi çalışma
sı ve fiyat farkı dikkat çekicidir. 

c) Projesinde çelik çatı ve altı ahşap lambiri 
belirlenen çatı pahalı bir imalat olmasına rağmen, 
yaptırılmayıp, kullanılmış ikinci sınıf çam kereste
den oturtma çatı yaptırılarak daha fazla ücret öden
miştir. Ayrıca, müteahhiti koruma izlenimi veren bir 
şekilde, 1984 yılında yaklaşık fiyatı 20 TL. olan pro
jede belirtilen kiremit yerine özel imalat kiremitler 
kullanılmıştır. Nakliye hariç bu kiremitlerin bedeli, 
projedeki kiremitlerin bedelinden 9 misli daha paha
lıdır. 

d) İlk proje düz kalıba göre yapılmış ve hesap
lanmış, daha sonra yine müteahhitin kollandığı fik-

— 321 — 



T. B. M. M. B: 72 26 . 2 . 1986 O : 1 

rini doğuran bir yaklaşımla tünel kalıba çevrilmiş ve 
yüksek değerde bedel farkı doğurarak keşif miktarı 
fiziksel olarak (parasal değer) artırılarak % 30 es-
kalasyon fiyat farkına sokularak müteahhite katla
malı ödeme yapılmıştır. 

İnşaatın altyapı olarak nitelenen yol ve kanali
zasyon bölümü birim fiyat esasına göre; ancak, Ba
yındırlık Bakanlığı birim fiyat uygulaması yapılma
dan, bilinmeyen ölçülerle poz birim fiyatları belirle
yerek yapılmıştır. Konut inşaatları ise tamamen ye
ni fiyat ve özel fiyat çıkarılarak ihale edilmiştir. 

146 kalem imalat gözüken altyapı dahil bu in
şaatlarda 84 kalem iş, yeni fiyat ve özel fiyatlarla 
yaptırılmıştır. Bu % 50'yi aşan bir rakamdır. Genel
de % 10 civarında olması gerekir. Yaptığımız değer
lendirmelere göre, uygulama yılının Bayındırlık Ba
kanlığı birim fiyatları ile müteahhit firmaya ödenen 
yeni fiyat ve özel fiyat farkları bazı kalemlerde .% 
300 - 400 arasında değişmektedir. 

10 firmadan teklif istenilerek, 5 firmanın teşek
kür ederek katılmadığı lojman inşaat ihalesi, 5 fir
manın içinde en az teklifte bulunan firmaya, 
6 898 832 579 lira bedelle ihale edilmiş, sırasıyla 
6 983 962 368, 8 119 325 775, 8 169 256 555 ve 
8 647 917 082 lira teklif eden diğer firmaların kay
bettiği bu ihalede son ödeme, ihzarat dahil, fiyat 
farkları hariç 7 206 419 964 liradır. 

Halen mukayeseli ikinci keşif özetinin, taşeron 
firma tarafından itiraz kaydı ile imzalandığı da göz 
önünde bulundurulursa, şu anda yapılmış olan işler 
için dahi, tahakkuk edecek olan istihkak miktarları
nın daha fazla olması doğaldır. 

Yeni 200 birim ilave edilmesi ile ısı santral pro
jesi yetersiz kalmış, yeni masrafları gerektirecek bir 
şekilde geliştirilmiştir. 

Yukarıda saydığımız gerekçeler, bu ihalenin hiç 
bir şüpheye yer vermeyecek bir şekilde aklanabilme-
si ve varsa kusurlular hakkında yasal işlemlerin ya
pılabilmesi için Meclis Araştırması gereğini ortaya 
koymaktadır. 

Anayasanın 98 inci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis Araştır
ması açılmasını arz ve talep ederiz. 

Yozgat Milletvekili 
Selahattin Taflıoğlu 

ve Arkadaşları 

(BAŞKAN — içtüzüğümüze göre, Meclis araş
tırması açılıp aç-ılmamaısı hususunda, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlık temsUilcisıine, istenirse 

hükümet, siyasî parti gruplarına, imza sahibine ve
ya imza sahMnin tevkil edeceği bir başka imza sa
hibine ;siöz verilecektir. 

BMİğMz gibi, konuşmalar, gruplar,, hükümet, 
Başkanlık adına 20'şer dakika; imza sahibi ya da 
yerine konuşan klişi içlin 10'ar dakikadır. 

Şimdi, sırası ile sıöz alan sayın milletjvdkilierinin 
isimleririi okuyorum: 

(Başkanlığı temsilen, Başkanvekili Sayın Abdul-
halim Araş, MifJiiyetçi Demokrasi Partisi Grubu adı
na Sayın Kadri Albay, Sosyaldemokrat Halkça Par
ti Grubu adına Sayın Hiılmıi Naîbantoğlu, Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Mahmut Oltan Sungur
lu; şahsı adına, İimza sıa'hübi Selahatfcin Taflıoğlu. 

Şimdi, bu sıraya göre söz veriyorum. 
ISayın Ab'dulihalim Araş, buyurun. 
iHAŞKANVEKÜUt ABDOLHAUİİM ARAŞ (Ko

caeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yoz
gat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 9 arkadaşı 
tarafından verilen, milletvekilli lojmanları sitesi in
şaatının ihalesinde Devlet İhale Kanununa uyul
madığı ve proje bedelinde fazla ödemede bulunul
duğuna dair önergenin görüşülmesi sebebiyle, Başkan
lık adına açıklama yapmak üzere söz almış bulu
nuyorum. Bu vesilleyle hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. iCAlkıışlar)) • 

Ülkemizde artan konut ihtiyacı karşısında, An
kara'da ıkonut bulma güçlüğü içeririnde bulunan 
milletvekillerinin, her seçim dönemlinde ortaya çı
kan ûöz konusu ihtiyaçlarımın daimî ve 'kalıcı bir 
şekilde çözümü, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, özel
ikle Ankara ıdışında bulunan m'illetıvefciilerimizıin 
ıgenel sorun ve isteği haline gelmiş ve bu maksatla, 
konu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan-
lılk Divanımda görüşülmüştür. Başkanlık Divanımı
zın, 23.12J1983 tarih ve 2 sayıtlı Kararıyla, bunun 
bina satın alma, ya da uzun vadede arsa temin edi
lerek bir sitenin kuruüması suretiyle çözümü husus
larında inceleme yapmak üzere, dört Düvan üyemfiz-
den oluşan bir komisyon kurulmuştur. 

Sözü edilen bu komisyonun yaptığı çeşitli araştır
malar sonucunda, Ankara'da lojman olabilecek ni
telikte ve yeterli sayıda konut satın alınma'sının im
kânsızlığı anlaşılmış olduğundan, bir site yapılması 
uygun görülmüştür. 

Bu durumda, mlletvekİleri lojmanları sitesi alt
yapı ve sosyal tesisleri inşaatı işi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanının 2 Nisan 1984 
fari'h'indefcii toplantısında görüşülmüştür. Toplantı mü-
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zakereikrinî takiben Başkanlık DuVanıanızea alınan 
15 No. lu Karar ile işin özelliği ve niteliği dikkate 
alınarak yapılacak inşaatların 2886 sayılı Devlet İha
le Kanununun, 2990 sayılı Kanunla Değişik 89 uncu 
maddesi kapsamında Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
Anoriim Şirketine yaptırılmasına karar verilmiştir, 

(Keza, aynı kararın 3 üncü maddesiyle, 89 uncu 
maddenin birinci Merası sonunda yer alan «Bu iha
lelerde uygulanacak üsull ve esaslar idarelerince ha
zırlanarak ilgili balkanın onayı ile belirlenir» hükmü 
(gereğince, inşaatlarla ilgili olarak aşağıda bazılarına 
değinilen şu usul ve esasların tespiti uygun görülmüş
tür. 

Konut yapım işitilin, Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası Anonim Şirketinden arsa satın alınarak Hazi
ne adına tescili ve Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
adına tahsisine, 

Türkiye Eimlâk Kredi Bankası Anonim Şirketi ta
rafından yaptırılacak inşaatlar için çalışmaları detay
lı olarak belirtecek bir protokolün adı geçen ban
ka ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ara
sında düzenlenmesine ve Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası Anonim Şirketinin inşaatlar içim yapacağı söz
leşme tasarılarının ve ihale kararlarının Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlık Divanından bir üye 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnşaat Kontrol 
Amiri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından bir üye 
ile bankadan iki üyeden oluşacak bir komisyon ta
rafından onaylanmasına; 

Karar verîimıiştir. 

'Müteakip çakışmalardan sonra, yukarıdaki belirti
len, komisyonca hazırlanan protokol taslağı TürMye 
Büyük ıM illet Meclîsi Başkanlık Divanında incele
nerek, 18 No. lu Kararla uygun görülmüş ve ne
ticede; 

«Türkiye Emlâk Kredi Bankası Anonim Şirke
tiyle imzalanacak protokolün uygun bulunmasına ve 
Türkiye 'Büyük Millet Meclsi Başkam tarafından im
zalanmasına, proje, taşeron firma seçimi, ihale tek
lifi konularında, önseçimin komisyon tarafından ya
pılarak, onay için Başkanlık Divanına sunulmasına»; 

Karar veritaişlth-. 

Yukarıda sırasıyla açıklandığı üzere, gerek pro
jelendirmenin ve gerekse inşaatların yapılması işlem
lerinin her safihası Türkiye Büyük Mllet Meclisi 
Başkanlık Divanınca daima ayrıntılı bir biçimde tar
tışılarak sonuca bağlanmış ve bütün işlemler bu ka
rarlara dayalı olarak yürütülmüştür. 
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Sayın milletvekilleri, şimdi, önergede yer alan 
iddialara da cevap vermek işitiyorum1: 

a) Araştırma isteği önergesinde belirtilen aksi
ne; sitenin projelendirilmesi için, Emlak Kredi Ban
kası tarafından, inşaatları süratle yapabilecek tekno
lojiye sahip MEİSA ve YOBETAŞ firmalarından 
ön proje .teklifler! alınmıştır. Ayrıca, Çinici Mimar
lık Limited Şirketinden de ön proje teklifi alınmış 
ve bir de Türkiye Emlâk Kredi Bankası ön proje 
teklifi hazırlanmıştır. Bu ön proje tekliflerinin, Baş
kanlık Divanımızın 18 numaralı Kararı gereğince, 
komisyonca değerlendirilmesi yapılarak, Divanımı
zın 16 Mayıs 1984 günü yaptığı toplantısında, konu 
tüm ayrıntılarıyla müzakere edilmiş ve neticede 19 
numaralı Karar ile Çinici Mimarlık Limited Şirketi 
tarafından hazırlanan ön proje teklifi uygun görül
müş ve kabul edilmiştir. 

Görüldüğü gü'bi, milletvekilleri lojmanları sitesi, 
altyapı ve sosyal tesislerinin projelendirilme işi - yu
karıda etraflı olarak belirtildiği şekilde - 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun, değişik 89 uncu madde
siyle düzenlenen ve yine bu maddenin verdiği yetki
ye istinaden Başkanlık Ditvanımızca kabul edilen 
usule göre, Başkanlık Divanı kararı ile Çinici Mimar
lık Limited Şirketine yaptırılmak üzere, Türkiye 
Emlak Kredi Bankası Anonim Şirketine verillmiş-
ıtir. Bu nedenlle, iddia edildiği gibi, sözü edilen ka
nunun, 44 üncü maddesi uyarınca, tek bir firmaya 
verildiği, şeklindeki iddia varit değildir. 

Öte yandan, proje müellifinin sorumluluğu, ön 
proje ya da avanproje yapımı değildir. Ayrıca, ya
pılan işin kapsamı, tek tip bir proje yapımı da de
ğildir. Türkiye Emlak Kreidi Bankası ve proje mü
ellifi arasında aktedMen proje sözleşmesi; mimarlık, 
inşaat mühendisliği, makine .mühendıisl'iği, elektrik 
mühendisliği, yol, pezyaj, şehircilik hizmet dallarını 
kapsamaktadır. 

'Buna göre projeoinin sorumluluğu; genel yerleşim, 
mfjmarî, 'tripleks tip lojman, altyapı, pis su, temiz 
su, yağmur suyu şebekeleri, elektrik, telefon ve yol 
şebekeleri, peyzaj, spor ve rekreasyon alanları, okul, 
idare binası, PTTT, lokanta ve genel hizmetler işleri
nin avan ve uygulama projelerinin yapımı ile ke
şiflerin hazırlanmasını kapsamaktadır. 

Yukarıda belirtilen tüm tm işler hakkında seçi
len proje için, Dilvanımızca kabul edilen ücret, in
şaat ihale bedelinin yüzde 1,5'i kadar olup, bu üc
ret, o günkü piyasa rayiçlerine ve Mimarlar Odası 
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Ücret Yönetmeliğine göre normal ve standart ölçü
de bir ücrettir, 

Netice olarak belirtmek isteriz ki: Proje için Em
lak Kredi Bankasınca davet edilen üç firmanın yap
tığı hazırlıklar, Oivanımızca görülmüş ve ondan son
ra birin'in seçimine Divanca karar verilmiştir. 

Konuyu özetleyecek olursak': önergede ileri sü
rüldüğü giibi, ilgili kanunun 44 üncü maddesine gö
re alınmış, bir tek teklif üzerine yapılmış herhangi 
bir iş yoktur. 

Proje hizmetüni takiben, ihale safhasına gelindi
ğinde, Divanımızın 1'8 No. lu Kararı gereğince ku
rulan komisyon, kendi bünyesi içeris'inde yetkileri 
bulunan ve iştigal sahaları da yapım iş'i olan - Bayın
dırlık ve Mân Bakanlığı ile Türlklye Emlâk Kredi 
Bankasından bilgi alarak - bu çapta ve teknolojide 
iş yapabilecek 10 adet firmayı 3 No. lu Kararında 
tespit etmiştür. Komisyonun söz konusu kararı, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 
10 Temmuz 1984 gün ve 27 sayılı Kararı ile ka
bul edilmiştir. Bu firmalardan, işi en kısa zamanda 
yapabilecek teknolojilerimi de belirtmek suretiyle tek-
l'ifîlerini vermeleri' istenmiştir. İhale, buna göre en 
düşük teklif -veren firmaya yapılmıştır. 

b) ISiteriin ihaile dosyasında keşifler, götürü usul 
ve Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatı esası üzerine 
hazırlanmıştır. Yani, binalar için müteahhitten alı
nan teklif fiyatları esastır, Bayındırlık Bakanlığı bi
rim fiyatları değil. Bayındırlık Bakanlığı birim fi
yatları ise, altyapı ve sosyali tesisler için geçerlidir. 
İhale dosyası bu iki esasa göre hazırlanmıştır. 

Özetlersek, binalarda müteahhitin teklifine daya
lı götürü 'fiyat, altyapı ve sosyal tesislerde ise, Ba
yındırlık Bakanlığı birim fiyatları esastır. Bu du
rumda, her iki fiyat arasında fark olması gayet do
ğal olup - iddia edildiği gibi - sonradan herhangi 
bir değişiklik yapılması söz konusu değildir. 

Önergenün (b) bölümünde izah edilen farklılık, 
yukarıda açıklanan sebepten doğmaktadır. Bu du
rum, önerge sahipleri tarafından bilünmediği için, 
iddia konusu yapılmıştır. 

c) İhaleden önce klasik sistemde hazırlanan 
avanprojede, çatılar çeltik karkas ve ahşap tavan kap
lama olarak düşünülmüştür. Dolayısıyla teklif safha
sında, inşaatba kullanılan eski kerestelerin değerlen
dirilmesi de esas alınmıştır. Ancak, ihaleden sonra, 
işin süresinin kısaltılması amacıyla, teknolojik bir 
sistem olan tünel kalıp sistemi seçildiğinden, zorun

lu bir şekilde çatılar betonarme tabiiye üzerine oturt
ma ahşap çattı olarak yapılmıştır. 

iBİ'l'indiği gibi, tünel kalıp sisterriinde iskele ve 
kalıp olarak çelik kullanılmakta olup ahşap malze
me bulunmamaktadır. Bu nedenle, inşaat artığı eski 
kereste olmadığından, önergenin (c) bölümünde ifa
de edildiğinin aksine, çatılarda kullanılmış kereste 
uygulanmamış ve yeni keresteler ile çatılar yaptı
rılmıştır; yani, bu inşaatların çatısında kullanılmış eski 
bir kereste yoktur. İnşaatta çelik kalıp sûstemü kul
lanıldığından, dolayısıyla kalıp kerestesii için bir para 
ödenmemiştir. Diğer taraftan, bu sistemin uygulan
masıyla, çatıda bir kat kazanılmıştır. 

Öte yandan, müteahhidin götürü bedel alaturka 
kiremit teklifi, 2 500 TL./m2\iir. Bir metrekare çatı
ya 60 adet kiremit gitmekte olduğundan, müteahhi
din teklif fiyatına göre, bir adet alaturka kiremitin 
fiyatı - iddia edildiği gibi 20 Türk Lirası olma
yıp - 4>2 Türk Lirası civarındadır; ancak, çatı meylli-
nin yüzde 55'e çıkması sebebiyle, teknik yönden ala
turka kiremitin kullanılması mümkün olmamıştır. Bu 
sebeple, çatılarda çıta ve çivi ile tespit edilen ar-
duvaz tipi düz kiremit kulilanılimıştıır. 

Özel bir imalat olan arduvaz tipi kiremit, ala
turka tip'i kiremîite nazaran, uygulamada bir metre
kareye daha az sayıda kullanılmaktadır. Bundan do
layı - iddia edildiği gibi - nakliyesi hariç bu kire
mitlerin bedeli, projedeki kiremtitlerın bedelinden 
dokuz misli daha pahalı olmayıp, fark, nakliye da
hil bir mislini bile butaıamışitır. 

d) Teknoloji gereği, betonarme betonları tünel 
kalıpla dökülmüştür. Kalıp bedeli, götürü teklif be
deli içerMnde olduğundan, çelik tünel kalıp için - id
dia edildiği gibi - ayrıca bir bedel ödenmem'iştir. Bu 
tamamen yanlıştır* 

e) Lojman inşaatlarında, yukarıda (b) bölümün
de izah edildiği gibi, lojmanlarda götürü ve sosyal 
yapılarda birim fiyatliı olmak üzere iki ayrı merdi
ven korkuluğu teklifi vardır. Götürü bedeli ve mik
tarı fazla olan lojman merdiven korkulükların'iın 
teklif fiyatı 11 bin Türk Lirası olup, miktarı az olan 
birim fiyatlı sosyal yapılarda ise, - ki, keşfe göre 20 
metredir - 15 bin Türk Lirası teklif ed'ilmiştıir. Görü
lüyor ki (ileri sürüldüğü gilbi), l!l bin liralık bir tek
lif varken sözleşmeye 15 bin lliıralık teklifin geçirildiği 
yolundaki iddia da mesnetsizdir. 

Önergenin (le) (bölümünde sözü edilen akordeon 
kapı için de aynı şekilde, müteahhit tarafından, yu« 
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'kanda bellrtülen sebeple, iki ayrı teklif verilmiş ve 
Sözleşmeye bağlanmıştır. Kaldıki, bu imalatların ya
pımına henüz geçilmemiş olup, buna ait bir ödeme 
de henüz yapılmamıştır. 

Altyapıya ait yol ve kanalizasyon inşaatları bi
rim fiyat esaslarına göre ihale edilm'iştür. Bilindiği 
gi'bi, altyapılardaki her ayrı altyapının birim fiyatı, 
yapı işleri birim fiyatlarında bulunmaz ve bunlar 
'Bayındırlık, ve îskâm Bakanlığına bağlı olan Kara
yolları ve tiler Bankası Genel Müdürlükleri birim 
fiyatlarında yer alır. Keşif ve ihale dosyasında da 
bu fiyatlar kullanılmıştır. 

Site inşaatının tüm imalatlarında 320 adet birim 
fiyait bulunmaktadır. Ancak, bunu ısadece 51 adedi özel 
imalata ait olup, bu işler Bayındırlılk Bakanlığı se-
rldöpri ve tarifleri arasında yoktur. Bunlar - iddia 
edildiği gibi - işin yüzde 50'sini aşmamakta olup, 
ancak yüzde 1'6'sını bulmaktadır. 

Proje düzenlenirken, imar planında bulunan 200 
dalireliik memur lojmanları dikkate alınmamıştır; 
fakat sonradan cüzi bir masrafla, ısı santralinin, ile
ride yapılması düşünülecek olan memur lojmanlarına 
da cevap vereceik bir seviyeye getirilmesi düşünülmüş 
ve bu işin şimdiden yapıll'masının daha ekonomik ola
cağı kabul edilerek, ısı santralına bir kapasite eklen
mesi cihetine gidilmiştir. Kanaatimizce, bu bir ka
yıp değil, istikbale muzaf olarak yerinde yapılan 
bir masraftır^ 

Yukarıda yer yer açıklanan proje tadilleri ve 
yeni fiyat yapımları, Baışkanhk Divanının 1 Mayıs 
1984 gün ve 18 sayılı Kararı ile onaylanan protoko
lün 9 uncu maddesiyle Başkanlığa verilen yetkiye 
müsteniden onanarak yaptırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu vesileyle bir hususu da
ha tebarüz ettirmek isterime Örneğin sahibi sayın mil
let vekilleri, Sayın Başkana müracaat edip, dosyalar 
üzerinde tetkikat icrasını talep etmişler ve Sayın Baş
kan da, çok samimî bir hava içerisinde, kendilerin-n 
bu dosyalar üzerinde inceleme yapmalarına izin 
vermiş, sayın milletvekilleri de gerekli birimlerde in
celemelerini yapmışlardır. 

Görüşümüze göre, bu nezaket kaidesi içerisinde 
yapılan incelemeden sonra, değerli önerge sahibi ar
kadaşlarımızın, bu tereddütlerini Sayın Başkana so
rarak gidermelerini ve ona göre bu önergelerini ver
melerini, Başkanlık olarak, arzu ederdik. Bu cevap
larımızı da, belki o zaman kendilerine arz eder, bel

ki de bu önergelerinü vermemek gibi bir durum or
taya çıkmış olabilirdi. 

Bununla beraber, netice olarak belirtmek isteriz 
ki, bütün işlemler kanunî çerçeve içinde yürütülmüş 
olup, usulsüz herhangi bir harcama yoktur. Ancak, 
bugüne kadar yürütülen işlemlerin ve yapılan har
camaların açık ve seçik bir biçimde incelenmesinin 
ve böylece, yapılan her işin kanunlara ve mukavele 
şartlarına uygun bir tarzda yürütüldüğünün tespit 
edilmesinden yanayız. Bu nedenle, konu hakkında 
bir araştırma açılmasının uygun olacağı kanaatin
deyiz. 

(Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araş. 
M'ffiylötjÇİ Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Kadri Altay, buyurun efendim. (IMıDP sıralarından 
alkışlar) 

HÜSEYİN AVNİ SAĞEBEN (Ordu) — Soru so
rabilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bu hususta soru yok Sayın Sağ-
esen. 

MDP GRUBU ADINA KADRİ ALTAY (An
talya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tür
kiye Cumhuriyeti tarihinde, 7 Kasım 1982'de, büyük 
bir çoğunlukla kabul edilen üçüncü Anayasamız esa
sına göre, milletçe genel oyla seçilmiş biz milletvekil
lerinin teşkil ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Cumhuriyetimizin temel yasama organıdır ve aynı za
manda millî iradenin de temsil edildiği yüce ve tek 
mercidir. Burada, yani Meclis Genel Kurulunda, Baş
kanlık Divanınca, İçtüzük hükümlerine göre çalışma
lar yürütülür ve görevler ifa edilir. Bu görevlerin tam 
olarak yapılmaları, milletvekilleri olarak hepimizin ve
ya partiler olarak müşterek ve gönül birliği ile çalış
mamızla ancak mümkün olabilir. Bu suretle, yüce 
Meclisimizin, itibar ve saygınlığını da hem korumuş, 
hem de kazanmış oluruz. 

Bu açıklamamla önemli bir atasözüne değinmek 
istiyorum: Bildiğiniz üzere biz Türkler, mülkiyeti te
mel esas kabul ediyoruz ve her şeyden evvel ikâmeti
miz için bir binaya, bir meskene, bir konuta sahip ol
mayı birinci derecede de düşünüyoruz. Bu temel ilke, 
yani vatandaşlarımızın mülkiyeti en ön plana alması, 
rejimimizin de bir başka yönden teminatı olduğundan, 
büyük önem taşır. Bunun da nedeni ve dolayısıyla is
patı «Dünyada mekân, ahirette iman» atasözümüzdür. 
Bunun için Türkiye'de, her aile ille de bir yuvaya 
sahip olmak bakımından varım, yoğunu sarf eder. 
Ülkemizde, kendi personeli için ihtiyaç duyulan bina-
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yi ve konutu karşılayan ilk birlik veya kuruluş, - ma
lumlarınız olduğu üzere - sadece ordudur, silahlı kuv-
vetlerimizdir. İlk olarak mahrumiyet bölgelerinde, son
raları lüzum olan diğer yerlerde «lojman» adı altında 
bina yapımına başlamışlardır ve bu ihtiyaçlarını da 
gidermek üzeredirler. Memnuniyet verici bir olay ola
rak, 12 Eylül Harekâtından sonra, bu halin, diğer ka: 
mu kuruluşlarına da sirayet ettiğini görüyoruz. Loj
man ihtiyaçları, gittikçe hızlanarak, karşılanmaya baş
lanmıştır. 

Sayın Başkan, değeçli milletvekilleri; bu girizgâ
hımdan sonra, - müsaade ederseniz - esasa geçmek is
tiyorum: 

Konu, 10 bağımsız milletvekili tarafından Ana
yasamızın 98 inci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca; milletvekillerinin 
ikametine tahsis edilmek üzere 400 adet mefruşatlı 
konut ile altyapı ve sosyal tesislerin yapılmasına ve 
bu konutların her yasama dönemi başında seçilecek 
olan milletvekillerine lojman olaralk tahsis edilmesi 
için, bugüne kadar yapılan işlemler hakkında Meclis 
araştırması açılması isteğidir. İşte bu konuda Milli
yetçi Demokrasi Partisi adına görüş beyan etmek mak
sadıyla huzurunuzdayım; müsaade ederseniz hepinizi 
saygılarımla selamlamak istiyorum. (MDP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, her ne hikmetse, ülkemizin 
67 ilinden seçilerek gelen ve Ankara'da yasama or
ganını teşkil eden bütün dönemlerin milletvekillerinin 
- senatörler de dahil - mesken ihtiyaçlarının karşılan
ması hiçbir zaman mümkün olmamıştır, olamamıştır. 
Bu nedenle, Ankara'da konut bulma güçlüğünü berta
raf etmek, milletvekillerinin huzur içerisinde çalışma
larını sağlamak maksadıyla daimî ve kalıcı bir çözüm 
getiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di
vanına değil teşekkür, değil tebrik; onlara takdir duy
gularımızın belirtilmesi de çok isabetli ve uygun olur 
kanaatindeyim, hatta bu bir kadirşinaslık olur. 

Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması açılma
sına neden olacak konunun önoe objektif olarak di
le getirilmesi gerekir. Konu, biraz evvel, belirttiğim 
üzere, milletvekillerine mesken temin etmektir. Bu. ba
kımdan mesele, yalnız bizler için değil, bizden sonra 
gelecek diğer milletvekilleri için de hem önemli, hem 
de çözümlenmesi zorunludur; hatta, elzem ve şarttır. 

İşte bu durum ve bilhassa ihtiyaç hususu, hem mil
letvekilleri, hem de parti gruplarınca kesin olarak 
hissedilince, mesele - zannediyorum - Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanınca da teemmül edi

liyor ve gerçekleşmesi için teşebbüse geçiliyor. İşin 
esası bu şekilde tespit edilince, bunun ön hazırlıkla
rına da başlanıyor, tikin arazi seçimi ve teminine ça
lışılıyor ve bildiğiniz üzere, Emlak Kredi Bankasından 
da arsa bulunuyor. Lüzumlu para - temini de önemli -
temin ediliyor. îşi yürütecek esas yetkililer ve sorum
lular tespit ediliyor. Bunu müteakip mimarî ve mü
hendislik esasları da belirleniyor. îşin en kısa zaman
da bitirilmesi için süre tespiti de yapılıyor. 

Sayın milletvekilleri, arz ettiğim bu esaslar mu
vacehesinde, şimdi de yapılmış olan işleri, zaman sı
rasına göre ve belgelere istinaden dile getirmeye ça
lışacağım. 

İdare Amirleri; Şükrü Yüzbaşıoğlu, Sera Tirali; 
Lütfullah Kayalar bulunmuyor. 

Bildiğiniz üzere, konunun esas ve yetkili sorum
lusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
oluyor. Konunun içine Bayındırlık ve İskân Bakan
lığı da dahil ediliyor, işe ait uygulama, proje ve ihale 
hizmetlerine ait çalışmaları yürütecek resmî makam 
olarak Türkiye Emlak Kredi Bankası Anonim Şirke
ti seçiliyor. Başkanlık Divanı yerine, sözleşme tasa
rılarını ve ihale kararlarını imzalamak üzere beş ki
şiden oluşan bir komisyon teşkil ediliyor: Türkiye Bü
yük Millet 'Meclislinden- bir İdare Almiirii Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İnşaat Kontrol Amiri, Bayındır
lık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü, Tür
kiye Emlak Kredi Bankası Genel Müdür Teknik Yar
dımcısı ve Türkiye Emlak Kredi Bankası Genel Mu
hasebe Müdüründen ibaret bir kurul. 

Bu durumda, ilk iş olarak Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı, tüzük ve yönetmelikler esasına göre ted
birler tespit ediyor ve öneriyor. Devlet İhale Kanu
nunun ne şekilde uygulanacağına dair görüşünü resmî 
bir belge ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına, Başkanlık Divanı kararının alınabilmesi için 
sunuyor. 

Belge 1; Tarih 2 Nisan 1984: 
İmza, Bayındırlık ve İskân Bakanının bizzat ken

disi Safa Giray. 
Buna istinaden, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlık Divanı toplanıyor ve 15 sayılı Kararı alı
yor. 

Belge 2; Tarih 2 Nisan 1984, Karar No. 5: 
Bu belgede imza sahibi olarak Başkan Sayın Ka-

raduman, dört Başkanvekili; Sayın Akbülut, Sayın 
Abdülhalim Araş, Sayın Halil İbrahim Karal, Sayın 
İskender Cenap Ege. • 
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Kâtip Üyeler; Saffet Sakarya, Yavuz Köymen, 
Süleyman Yağcıoğlu ve Murat Sökmenoğlu; Cüneyt 
Canver ve Cemal özbilen bulunmuyorlar. 

Belge 2; işte elimde... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yani 

formalite tamam değü mi Paşam? 
KADRİ ALTAY (Devamla) — Uygulama için 

Türkiye Emlak Kredi Bankası görevlendiriliyor ve 25 
maddelik bir protokol imzalanıyor; tarih, nisan sonu, 
mayıs başı. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Pa
şam yazılar çok küçük, okuyamıyoruz efendim. 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Okursun okursun, 
senin gözlerin görür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, 1 
Mayıs 1984 tarihinde yeniden toplanarak 18 numaralı 
Kararı alıyor; belge 4: 

İmzalar : Sayın Karaduman, 
Arz ettiğim dört başkanvekili; Sayın Yıldırım Ak-

bulut, Sayın Abdülhalim Araş, Sayın Halil İbrahim 
Karal, Sayın İskender Cenap Ege. 

Bütün İdare Amirleri; hepsinin imzası; 
Bütün Kâtip Üyeler; hepsinin imzası. 
Belge 5: Milletvekili Lojmanları Sitesi İnşaatı İhale 

Komisyonu Kararı: 
Belge 6: Sözleşmenin kendisi. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; arsa bulun

duğuna ve yukarıda arz ettiğim şekilde resmî yetkili 
ve sorumlular da tespit edilip görevlendirildiklerine 
göre, bundan sonra yapılması gereken sadece iki 
önemli iş var. 

Bunun birincisi, bulunan arsaya binaların yerleş
tirilmesi işi ve bina türlerinin tespiti meselesidir. Bu, 
şehircilik esasına göre, mimarî projelerin ve planların 
yapılması konusudur. İşte Meclis araştırması istenen 
konunun birincisi buna dayanıyor. 

Niye bu işe Yüksek Mimar Behruz Çinici seçili
yor ve bu iş ona yüksek fiyatla veriliyor? Kısa da olsa 
yaptığım incelemeler neticesinde, Yüksek Mimar Beh
ruz Çinici - ki hiç tanımıyorum - Türkiye Büyük Mil
let Meclisi için tanınan ve denenen teknik bir kişidir. 
iBizim Meclis kurulmadan önce Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Sitesinde Halkla İlişkiler Binasının proje 
ve planını yapan mimardır; teknik uygulama sorum
lusudur; denenmiş kişidir. Yeni Meclis unsurlarının 
hiçbirisi bu arkadaşı tanımıyor. Tanınan ve denenen 
ve yukarıdaki vasıfları da haiz olan bir mimarlık 
ekibi; bu işin bu ekibe verilmesinde biz herhangi bir 
sakınca görmüyoruz. 
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Burada düşünülmesi gereken en önemli nokta, pa
ra meselesidir. Yüksek mimar, yapacağı iş için 170 
milyon lira istiyor; 107 milyon liraya iş teslim edi
liyor. Bu para çok mu, yeterli mi, az mı; takdir Mec
lisin. Konunun özelliği, büyüklüğü, alanı, yerleşimi, 
metrekare katsayısı, şehircilik, altyapı hizmetleri, tek
nik ve sıhhî tesisat işleri gibi çok çeşitli, değişik ve 
önemli olan hususlar dikkate alındığında, bu mikta
rın fahiş olmadığı söylenebilir. 

İkinci meseleye geliyorum: İkinci mesele inşaatın 
ihale meselesidir. Teşkil edilen komisyon, 10 değerli 
firmadan teklif istemek suretiyle ve 2886 sayılı Dev
let İhale Kanununun 89 uncu maddesine uygun şe
kilde ihaleyi açmış; 10 firmadan 5'i «teşekkür ede
rek» teklif vermemiş, diğer teklifler arasında da en 
uygun teklifi veren firma Kadirbeyoğlu İnşaat Ano
nim Şirketi olduğundan, bu iş firmaya 6 898 832 579 
Türk Lirasına ihale edilmiş oluyor. Bu işlemde de 
yasa ve uygulamaya aykırı bir husus tespit edilmemiş, 
edilememiş. 

Teknik konularda ileri sürülen görüşlere gelince: 
Bunların ne derece doğru olduğunu ve fiilî durumu 
- biliyorsunuz ki kısa zaman - elbetteki bilemiyoruz, 
ancak, ortada bir sözleşme, birkaç denetleme organı 
ve bir de devlet bankası var; Türkiye Emlak Kredi 
Bankası. 

İddia edildiği gibi, sözleşmeye aykırı hususlar var
sa, yetkili ve sorumlular bu belgelere, öneride belir
tilen hususlar ve yüce Meclisimizde ileri sürülecek 
görüşlere göre görevlerini yerine getirecekler; aksak
lık, aykırılık, fazla ödeme varsa, bunları önleyecek ve 
bertaraf edecek tedbirleri elbetteki alacaklardır inan
cındayız. 

Bu arada, işin süresi 18 ay, özelliğine ve büyük
lüğüne göre aslında çok kısadır, ancak, bu sürede işin 
bitirilebilmesi için klasik çalışma sisteminin uygulan
madığı da tespit edilmiştir. Malumlarınız, bir inşaata 
başlayabilmek için tüm mimarî, statik, tesisat ve diğer 
projelerin tamamen bitirilmiş ve müteahhit firmaya 
da teslim edilmiş olması gerekir. 

Zamandan kazanabilmek için, bu işler peyderpey 
yapılmış; bitirilen kısımların inşaatına geçilmiş, uygu
lamada belirlenen özellikler, aksaklıklar giderilmiş ve 
bu nedenle de farklı bir çalışma sistemi uygulamak 
zorunluluğu doğmuştur. Bu hususun da bilhassa göz 
önünde tutulması gerekir. 

Bu nedenle, önerge sahiplerine, gösterdikleri has
sasiyetten ve ciddî çalışmalarından dolayı teşekkür et
mek istiyoruz. (MDP sıralarından alkışlar) Ancak, 
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bundan sonra da, aksaklık ve sözleşmeye aykırılıklar 
ve fazla ödemeler giderilemezse, Anayasanın 98 inci 
maddesinin uygulanmasından yana olacağımızı bil
hassa belirtmek isterim. 

Bu açıklamalarım muvacehesinde, mevcut Meclis 
araştırması önergesinin kabul edilip edilmemesi, 
şüphesiz ki, yüce Meclisimizin yüksek takdirlerinde-
dir; yani sizdedir her konu. Ancak, durum böyle ol
makla beraber, her türlü dedikoduları önlemek üzere, 
iddiaların Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi yüce bir 
kurumu ve onun Başkanlık Divanını ilgilenirdiğinden, 
sırf onun itibarını zedelememek, için bir araştırma 
açılarak aklanmasını da, parlamentoya saygımızın bir 
ifadesi sayıyoruz efendim. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 

Hilmi Nalbantoğlu; buyurunuz, (SHP sıralarından 
alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HİLMİ NALBANTOĞ
LU (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
grubum ve kendim adına önce hepinizi saygı ile se
lamlarım. 

Bu araştırma önergesi nedeniyle bendeniz de SHP 
Grubunun fikirlerini söylemek istiyorum. Hatırlaya
cağınız üzere, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda 
gerekse yüce Meclisimizde, bir aktarma kanunu teklifi 
nedeniyle ve sonraki bazı konuşmalarda dolaylı da 
olsa birkaç kez bu konuya grubumuz üyeleri değin
mişti. Bu vesileyle de edindiğimiz bilgilere istinaden, 
SHP Grubu olarak, milletvekilleri lojmaları ihale ve 
inşaatlarında usulsüzlük ve kayırmalar olup olmadığı
nı irdelemek istiyoruz. 

İlk önce ihale aşamasını ele alalım. Ancak, bu 
ihale aşaması usulsüzlük ve kayırmalarını iyi anla
mak için önce bir örnek vereceğim ve bu suretle ko
nuya geçmiş olacağım; bu örnek, 1985 Kasım ayı 
içinde normal olarak Bayındırlık Bakanlığı birim 
fiyatları üzerinden kuruşlandırılmış olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kreşi inşaatıdır. Bu iş, keşif tutarı 
138 milyon 757 bin Türk Lirası olup, 134 417 750 
Türk Lirasına bir protokolla Ankara İmar Limitet 
Şirketine verilmiştir. Bu bina, 320 metrekare üzerin
de; bodrum, zemin ve üstte de 4 kat olmak üzere 6 
kat betonarme - karkas inşaat olarak yapılacaktır. 
Tahmin edilmektedir ki, lüks bir inşaat olmayacaksa 
da, birinci sınıf bir inşaat evsafında olacaktır. 320 
metrekareyi 6 katla çarparsanız 1 920 metrekare olu
yor; buna 1 800 metrekare de deniyor, o zaman fiyat 
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daha da yükselir. 1 920 metrekareden ibaret olan bu 
inşaat 134 milyona ihale edildiğine göre, küsurları da 
alarak bölerseniz, metrekare fiyatı 1985'in Kasım ayın
da 42 bin Türk Lirası oluyor; dikkat buyurun. 

Şimdi de milletvekili lojmanlarını tetkik edelim. 
Bu inşaatın keşif tutarı, yani birinci keşfi 7 519 729 511 
Türk Lirasıdır. Bu inşaat, 2886 sayılı Kanunun 2990 
sayılı Kanunla değişik 89 uncu maddesine göre, Tür
kiye Emlak Kredi Bankası Anonim Şirketine verilmiş
tir; yani bu işin ilk görünen müteahhidi Türkiye 
Emlak Kredi Bankası Anonim Şirketidir ve bu ihale 
için 2990 sayılı Kanunla değişik 89 uncu madde, kılıf 
olarak kullanılmıştır. Bakınız bu kılıf madde nelere 
sebep olmuştur: 

Türkiye Emlak Kredi Bankası Genel Müdürlüğü 
bu işi kendi sorumluluğu altında bir taşeron firmaya 
verirken, altyapılarının birim fiyatlarla, tip lojman 
binalarının ise götürü bedelle ve teklif alma usulüyle 
ihale edilmesini öngörmüştür. 

Taşeron firmalara yapılacak ihalenin; Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlık Divanından bir üye, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnşaat Kontrol Amiri, 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Yapı işleri Genel Mü
dürü ve banka mensubu iki üyeden oluşacak bir ko
misyon tarafından onaylanması, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlık Divanının 2.4.1984 tarih ve 15 
sayılı Kararının 3 üncü madde (e) fıkrasında şart ko
şulmuştur. 

Belirtilen bu esaslar dairesinde, bankaca, 10 fir
maya ihale dosyası gönderilmiştir. Buraya kadar sor
mak istediğimiz sorular şunlar: 

1. işin müteahhidi ve sorumlusu banka olduğuna 
göre, taşeron firmaya ihale devresinde, neden Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca bir komis
yon teşkil edilmek ihtiyacı duyulmuştur? 

2. Bu komisyona Başkanlık Divanından katılan 
üye kimdir? 

3. Komisyonun diğer üyeleri kimlerdir; ad ve 
soyadları nedir? 

4. Bankada bu ihale işini tedvir eden ekip kaç 
kişiden ibarettir, ad ve soyadları nedir? 

Bu sorularımın yanıtını aldıktan sonra da, bazı 
savlar ileri sürmek gerekirse, bu hakkımızı da kul
lanacağız. 

Şimdi, ihale nasıl yapılmış onu inceleyelim: İhale 
dosyası gönderilen 10 firmadan 5 firma teşekkür edip 
teklif vermemiş, diğer 5 firma da kuruşlu teklif ver
miştir. Bu teklifler burada söylendi, ben tekrarla
mayacağım; ama 6 898 832 579 Türk Lirasından en 
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nihayet 8 milyar 856 milyon liraya kadar uzanmak
taydı ve - söylediğim gibi - diğer 5 firma da teşekkür 
etmişti. 

Bu teklifler, işin bitiş süresi olarak belirlenen bir 
yıla (veya 18 ay bilmiyorum) göre verilmiştir. Şayet, 
işin bu derece uzayacağı veya süre verileceği söylen-
seydi, diğer müteahhitler de belki daha düşük teklif
ler vereceklerdi. Bu durumda, ihale eşit şartlarda ya
pılmış sayılamaz. Bu aşamada da bir koruma olmamış 
mıdır, kuşkusu ortadadır. Her neyse... 

İş, en ucuz teklif veren Kad'iri>eyoğlu İnşaat Ano
nim Şirketine, taşeron sıfatıyla verilmiştir, tşin esas 
müteahlhr.di olan Emlak Kredi Bankası Genel Müdür
lüğüne, Başkanlık divanı kararı ile verilecek kâr mik
tarı da yüzde 9Mur. 

Burada da soru sOırmak 'isliyoruz : Neden bir 
ilan ite, 'birçok firmadan teklif alınmamıştır da, sa
dece yukarıda belirtilen 10 firmaya keşii'f dosyası 
gönderilip teklif istenmiştir?. Emlak Kredi Bankası
na verilecek yüzde 9 kâr miktarı, hangi kriter ve he
saplarla tespit edilmişttir?. Bu kâr, ihale bedeli üze
rinden midir, maliyet bedeli üzerinden midir; nasıl 
kararlaşjtırıfaııştır?. 

,Şu halde, özet olarak, milletvekili lojmanlarının 
müteahhidi Türkiye Bmlak Kredi Bankası Genel Mü
dürlüğüdür, yapımcı taşeron fıinma Kadirbeyoğlu İn
şaat Anonim Şirketidir, ihale bedeli de 6 898 825 579 
Türk Lirasıdır. 

Binaların metrekare fiyatını ihale bedelline göre 
'bulalım : Bu 1 milyar 898 miilyon küsurluk kısmı alt
yapı tesisleri, mı santralı ve çevre tanzimi için kullan
mış olsun. Geri kalan 5 milyar, 400 (binaya kaldı
ğına göre, bir bina 12,5 milyona mal oluyor ve onu 
da b;na alanına 'böldüğümüz takdirde bir binanın 
metrekaresi, ihale sırasında 75 750 Türk lirasını 
'buluyor. 

BAŞKANVEKÎLİ ABDULHALÎM ARAŞ (Ko
caeli) — Binalar kaç metrekare imiş?. 

HtLMI NALBANTOÖLU '(Devamla) — 165 
metrekare. 

BAŞKANVEKÎLİ ABDULHALÎM ARAŞ (Ko-
caelii) — 270 metrekare. 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Devamla) — 270 
metrekare.. 

BAŞKANVEKÎLİ ABDULHALİM ARAŞ (Ko
caeli) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Evet, siz devam edin sayın hatip. 
HİLMİ NALBANTOÖLU (Devamla) — Peki. 

Buna rağmen, milletvekili lojmanları sitesi inşaa
tına 1.10.1985 tarihinde 14 numaralı istihkak ile 
7 837 427 947 Türk Lirası ödenmiş. Buna göre bir 
hesap yaparsak metrekaresi 90 900 Türk Lirası edi
yor Sayın Başkanım. En son öğrendiğim, 11.2.1986 
tarihli ve 16 numaralı hakediş raporunda ise, bu bi
nalara ödenmiş para 10 015 785 521 Türk Lirası
dır. Buna göre ise, yine 2 mıilyar lirasını çevre tan
zimine, ısı santralına, altyapı masraflarına ayıralım, 
bir binanın maliyet fiyatı 20 milyon lira ediyor ve 
bu binanın 'metrekare maliyeti şu anda 121 bin liraya 
çıkmış oluyor. İşte görülüyor ki, iş bitinceye kadar 
bu rakam (burada birkaç kere de kürsüden ifade 
ettiğim üzere metrekare maliyeti 125 bin Türk Lira
sı vdı ama), 130 bin 140 bin l'iravı da bulacaktır. 

Burada bir konuya daha dokunacağım. Hakediş-
leri Türicive Büvük Millet Meclr'si Kontrol Amirliği, 
kontrol mühendisleriyle müteahhitler müştereken ha
sırlamaktadırlar. Kontrol şefi, kontrol amiri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisli Saymanlık Müdürlüğünce 
kontrol edildikten sonra, Türklve Büvük Millet Mec
lîsi Başkanının onayına sunuluyor, ödeme emirleri, 
tahakkuk memuru, tahakkuk amiri, Saymanlık Mü
dürü tarafından imzalandıktan sonra, Türkiye Bü
vük Millet Meclisi Başkanı tarafından onaylanmak
tadır; mütealki'ben Türkive Büyük Millet Meclisi He-
sapliarı İnceleme Komisyonu denetçi üyesi tarafın
dan da imzalandıktan sonra ödemeler yapılmakta imiş; 
yani 'bu sırasızlığı da kınıyorum; .Başkandan son
ra bir daha miza olur mu?. 

O zaman sormak lazım : Türkiye Emlak Kredi 
Bankasına verilen vüzde 9 kâr, ne için verilmiştir; 
sadece işin ilik ihale safhasında keşif dosyasını gön
dereceği firmaları seçtiği için mi?. 

Türkiinie Büvük Millet MecM Kontrol Almidüği 
kimlerden meydana ^elivor; Kontrol amir', kontrol 
sefli. kontrol mühendisleri klmlerdiır . Türkive Em
lak Kredi Bankasını temsili en hakediş dÜTmîeme iş
lerinde p;örpıv1i mühendisler k'mferd'ir?. Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü görevl'leri kac kişi ve kı;m:lerdir ve 
bunlara da ne şekilde ücretler ödenmektedir?. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kontrol Amiri, hem 
hakediş düzenlemesinde, hem hakediş kontrol işle
minde nasıl çalıştırılmıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İncele
me Komisyonu denetçi üyesi kimdir, bu işteki ehliyeti 
ne ölçüdedir? 

Ayrıca, müteahhit firmalara ayda bir hakediş öden
mesi gerekirken, 16.7.1985 tarih ve 63 sayılı Başkan-
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lık Divanı Kararı ile bu tarihten sonra, 15 günde bir 
hakediş ne hakla ve hangi yasaya uyularak verilme
ye başlanmıştır? Bu vaziyette her gün hakediş düzen
lemekle meşgul olan kontrol mühendisleri, inşaatı ye
rinde kontrol etme zamanını nasıl bulmuşlardır? 15 
günde bir Emlak Kredi Bankasına, programının üze
rinde bir tempo ile çalışıldığından verilen hakediş, 
taşeron firmaya intikal ettirilmiş midir? 

Ayrıca, bu inşaatın projelendirilmesi konusunda 
da bir kayırma kokusu sezilmektedir. Şöyle ki : Ya
pılan konutlar tip projeyi gerektirmekte olup, bir ko
nut grubu için ikili, üçlü veya dörtlü avanproje ya
pılması ve bunlardan birisi için detay 1/50'lik uygu
lama projesi çizmek yeter ve tabiî ayrıca konutların 
yerleşim planı ve bir maketinin de yapılması gerekir, 
fakat her halükârda bu kabil toplu turistik site, 
bir tatil köyü veya aynı tip konutlardan ibaret koo
peratif evleri veya misalimizde olduğu üzere Meclis 
lojmanları gibi, böyle toplu konut projelendirmelerin
de, bir ünite tatbikat projesi ve ünitenin avanprojesi 
emeğinden fazla bir emek için, ödeme düşünülmez 
ve şimdiye kadar da yapılmamıştır. Bu emek ödeme
si, eskiden ve hatta şimdi de, sanırım, konut keşif 
bedeli veya tahminî maliyet bedelinin yüzde 5'i kadar
dır. 

Yukarıda konutların tümünün keşif ye hatta iha
le bedelini arz etmiştim. Bu rakamlardan, bir konuta 
veya buna dayanılarak da iki veya dörtlü bir konut 
grubuna söz konusu edilse bile, konutların 20 mil
yona çıktığını"da kabul edersek, bir dörtlü konut 80 
milyona çıkacağına göre, bu 80 milyonun yüzde 5'i, 
4 milyon eder. Görülüyor ki, bu 4 milyon lira, 16 No. 
lu hakedişteki bedel üzerinden azamî proje bedeli 
olarak hesaplanmıştır. Eğer, konutların ilk keşif bede
li üzerinden hesaplama yapılsaydı, bir dörtlü konut 
için bedel (sizler de hesap edebilirsiniz), 2,5 milyon 
lira tutuyor. 

işittiğimize göre - ki şimdi de öğrendik, araştır
ma önergesinin iddiası da o - proje müellifi Sayın 
Behruz Çinici'ye bu ad altında 107 milyon lira veril
mesi ve her ayda kontrolörlük ücreti olarak - dikkat 
buyurun - 4 244 000 Türk Lirası ödenmekteymiş. Ne
den? Nerede bu yoğurdun bolluğu? Yani hem 107 
milyon lira proje bedeli, hem de 4 244 000 lira kont
rolörlük ücreti... 

Tabiî ki, kontrol mühendisi de bu işin bir senede 
bitmesini istemeyecektir. Bittiğini kabul edelim, o za
man 50 milyon lira da kontrol parası alacaktı ve top

lam 157 - 160 milyon lira almış olacaktı. Bu inşaatın 
tüm" maliyeti üzerinden proje ve teknik sorumluluk üc
reti almış olsa, ancak 12 milyon lira ediyor; hesap 
edebilirsiniz, sizler teknik kişilersiniz. 

Görülüyor ki, bu sayın proje müellifi ve kontrol 
teknik sorumlusuna 1 0 - 1 2 milyon verilmesi, gelenek 
ve yasal zorunluluk iken, 160 milyon gibi çok fahiş 
bir bedel ödenmektedir; daha da ödenecek olanlar 
vardır. Bu parayı verenler ile bu parayı alan kişi, bu 
haksız ödemeleri kendilerine nasıl helâl ettirecekler
dir, bilemiyorum. 

Burada da sormak istediklerimiz var : Bu proje 
Behruz Çinici'den başkasına çizdirilemez miydi? Bu
nun için proje büroları, firmaları arasında neden bir 
yarışma düzenlenmedi? 

Bu 107 milyon liralık proje çizim bedeli hangi 
yasa ve kriterlere göre hesaplanmıştır? 

Günümüzde yüksek mühendis ve yüksek mimarlar 
devlet kapılarında, özel sektör kapılarında hem de 
günde 14 saat çalışarak 100 bin ila 300 bin lira ara
sında aylığa talim ederlerken, Sayın Behruz Çinici'ye 
neden 4 244 000 lira aylık takdir edilmiştir? 

Yapılan milletvekili lojmanlarının bir sanat de
ğeri olmadığına göre, alelade olan bu konut projeleri 
piyasada, tatbikat ve betonarme hesaplan da dahil 
300 bin - 500 bin liraya çizilebilirken, siz de deyin 
ki, 2 milyona, 3 milyona çizilebilirken... 

AHMET YILMAZ (Giresun) — Lojmanları gör
dün mü sen? 

HtLMt NALBANTOĞLU (Devamla) — Beyefen
di onlar iki katlı binalardır ki, ben onu mühendis 
olduğum halde iki günde çizebilirim. 

BAŞKAN — Lütfen hatibin sözünü kesmeyiniz 
efendim. 

Sayın Nalbantoğlu, devam ediniz efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — İki gün

de çizerim, iki gün de betonarme hesabı tutar, top
lam dört gün eder, bilemedin bir hafta tutar. Bu 
bir haftalık iş için 107 milyonluk... 

AHMET YILMAZ (Giresun) — Ezbere konuşu
yorsun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Teknik 
adamlar bilirler, takdiri onlar yapsınlar. 107 milyon 
gibi fahiş bir proje bedeli ve teknik sorumluluk kar
şılığı olarak 4 milyon lira gibi fahiş aylık nasıl veri
lebiliyor? Türkiye'de kim 4 milyon lira aylık alıyor 
beyefendi? 

Bir de başka konu vardır : İşittiğimize göre in
şaat başladığından beri projede birçok değişiklikler 
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yapılmıştır. Bu değişiklikten ötürü de yeni fiyat tu
tanakları yapılmak suretiyle müteahhit firmaya ayrı 
birim fiyatlarla bazı bedeller ödenmiştir. Bildiğimiz 
kadarıyla, 146 kalemden 84'ü için yeni fiyatlar tes
pit edilmiştir. Tabiî ki, bunlar kârlı kalemlerdir. 

Tüm bu değişiklikler bütün kontrol kademelerin
den geçmiş midir? Gerek Bayındırlık Bakanlığı birim 
fiyatlarına göre hesaplanan bu fiyatlar ve gerekse fa
tura fiyatlarına istaneden yapılan bu yeni fiyatlar han
gileridir ve kaç adettirler? Mademki bu sayın proje 
müellifi çok yeteneklidir, neden projede bu kadar sa
yıda değişiklik yapılmıştır? Acaba bu proje değişik
likleri gerektiği için mi yapılmıştır, yoksa müteahhide, 
faturalı fiyat tanzimi suretiyle ödemeler yapılması 
için mi bu değişiklikler yapılmıştır Velhâsıl bu işte 
birçok karanlık kalmış uygulama konulan vardır, 
bunlar aydınlığa çıkarılmalıdır. 

Lojmanların ısı santral binası projesi de değişti
rilmiştir ve ilkinin üç katı bedelle yeni santral binası 
yapılmıştır. Bu, deneyimli sayın proje müellifi gerekli 
projeyi ne sebeple önceden yapmamış da sonradan 
projeyi değiştirmek suretiyle de maliyetin böyle çok 
yükseğe çıkmasına neden olmuştur 

Bir de Devlet Malzeme Ofisi araya sokulmak su
retiyle hangi firmalardan, nasıl kayırılarak alındığı bi
linmeyen 809 milyon liralık demirbaş alımları var ki, 
bu konumuz dışında olduğundan, irdeleme yapmıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, görülüyor ki, bu işin gerek 
ihale ve gerekse inşaat safhasında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanının bilgisi dışında sakıncalı ve 
usulsüz işlemler vardır. Sayın Başkanın, yüklü gö
revleri nedeniyle, bu işin detayıyla ilgilenmesi de ola
naklı değildir. Bize kuşku veren bu işlemlerin ve 
olayların gerçeğini Yüce Meclisin incelemesi zorunlu 
hale gelmiştir. Elbette, olayın gerçek mahiyeti ortaya 
çıkınca, Yüce Meclis gerekli işlemi yapacaktır. Usul
süzlükler, kayırmalar yok ise, hem bizlerin kuşkusu 
zail olacak, hem de bu kuşkudan ötürü töhmet altın
da olan kişiler aklanacaktır. Aksi halde, bu millet 
malı, deniz olmaktan kurtarılmamış olacaktır. 

Olayın gerçek mahiyet inin ortaya çıkmasından, 
sanıyorum ki, en çok da Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı memnun olacaktır. 

Grubum ve şahsım adına tekrar saygılarımı suna
rım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
HtLMt NALBANTOĞLU (Devamla) — Kişisel 

olarak da, şunu ilave etmek istiyorum. 
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HtLMt NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 
Altay'ın sözlerine katılmıyorum. Şöyle ki, güya loj
manlara kavuşacağız; ama belki de kimler kavuşa
cak, o başka mesele. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, süreniz bir iki 
dakika daha var, devam edecekseniz dinleyelim. 

HtLMt NALBANTOĞLU (Devamla) — Devam 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HtLMt NALBANTOĞLU (Devamla) — Fakat, 

8 milyonluk inşaatı, 25 milyona çıkarmak suretiyle, 
her birine 17 milyon kefareti kimin cebinden verece
ğiz de, o lojmanlara oturacağız? 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mahmut Ol

tan Sungurlu; buyurun efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN 
SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamla
rım. 

Muhterem milletvekilleri, bugün Sayın Taflıoğlu 
ve 9 arkadaşının vermiş olduğu bir araştırma öner
gesini görüşüyoruz. Sayın Taflıoğlu ve arkadaşları, 
bu araştırma önergesinde, milletvekili lojmanlarıyla 
alakalı bir araştırma talep ediyorlar. Milletvekili loj
manları deyince; milletvekili lojmanlarının projelen
dirme safhasından itibaren, ihale ve inşaat safhasın
da bazı yolsuzluklar, yanlışlıklar, hatalar olduğu id
diasıyla bir araştırma önergesi vermişler ve bugün 
burada bunu müzakere etmekteyiz. 

önergelerinde bazı iddia, beyan ve bilgiler ileri 
sürmüşler. Bunlar, doğru veya yanlış tespitlerdir. De
min Başkanlık Divanını temsilen Sayın Araş, bura
daki hataları tek tek saymış ve bütün bilgilerin, be
yanların yanlış esaslara istinat ettiğini açıklamıştır, 
bunlara dokunmayacağım. Ben de kendi tespit ede
bildiğim hususları, bazı değerlendirmelerle önünüze 
getirmeye çalışacağım. 

Bu mesele nedir? Evvela yüce Meclisin Başkan
lık Divanı, milletvekili lojmanları yapımı için bir ka
rar almış. Bu karar yüce Meclisteki milletvekillerinin 
kahir ekseriyetinin arzu ve iradeleri istikametindeki 
bir karardır. Bu karara yüce Meclisteki üyelerin bü
yük çoğunluğunun ittiba etmediğini söylememiz her
halde mümkün değildir. Buna bir itiraz da vaki ol
mamıştır. Belki bazı komisyonlarda veya bazı otu
rumlarda, - bazı selam mesajlarının dışında - ciddî, 
yüksek sesle bir itirazın, şahsî itirazın da vaki oldu-
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BAŞKAN — Sayın% Nalbantoğlu, tamamdı... 
ğunu ben hatırlayamıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, kararın, yüce Meclisin 
genel tasvibine uygun olduğu Plan ve Bütçe Komis
yonundaki müzakerelerden ve ödeneklerin gerek ko
misyondan ve gerekse yüce Meclisin tasvibinden geç
mek suretiyle de hiçbir itiraza sebep olmadığı açık
ça bellidir ve bu hususta da şu anda ileri sürülebi
lecek iddiaların ciddiyeti de artık sizin takdirlerinize 
arz edilecek ölçülerdedir. 

Muhterem milletvekilleri, Başkanlık Divanı bu, 
kararı yerine getirmek için ne yapmış ve nasıl bir yol 
takip etmiştir? Evvela, Devlet İhale Kanununun 89 
uncu maddesine göre bu işin yürütülmesini karar al
tına almıştır. Daha sonra ise, müteahhit firma ola
rak Emlak Kredi Bankasıyla anlaşmış ve bu banka
dan aldığı arsa üzerinde inşaat yapılmasına karar ve
rilmiş, Emlak Kredi Bankası ve 4 ayrı mimarlık fir
masından proje teklifi alınmıştır; fakat Çinici Mi-
marlık'ın projesi diğerleıinden çok faik farklı oldu
ğu, projeyi veren Emlak Kredi Bankası yetkililerin
ce dahi bizzat kabul edilmiştir. Teşkil edilen komi
te, bu projenin faik, yani üstün olduğunu hiçbir şüp
heye mahal vermeyecek şekilde tespit etmiştir. Bu 
proje üzerinde karar verilmiş, bunun uygulamasına 
geçilmiş ve bunun teklifleri kabul edilmiştir. Bu iş
ler bugün değil, 1984 yılı sonunda, yani çok daha 
önceki tarihlerde olmuştur, tş, 10 firmaya ihale tek
lifiyle açılmış ve bunlardan 5 tanesi teklif vermiş, en 
ucuz teklif veren Kadirbeyoğlu Firmasına iş ihale 
edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, işin ihale tarzı iki yolla 
yapılmıştır. Bunlardan birisi, Anadolunun birçok ye
rinde «kesim» denilen götürü usuldür. Lojmanların 
inşaatı götürü usulde ihaleye çıkarılmış, yapılacak 
olan işler kalem kalem belirtilmiş ve firmalara «Siz 
ne teklif ediyorsunuz, bunları hangi fiyatlarla yapar
sınız?» denmiş ve onların teklifleri alınmış, 6 küsur 
milyar lira ile Kadirbeyoğlu Firması, en düşük tekli
fi vermiştir. Sosyal tesisler ile altyapı ise, birim fi
yat esasına göre ihaleye çıkarılmış ve Kadirbeyoğlu 
Firması, yüzde 10 tenzilat ile global olarak en dü
şük fiyatı verdiği için, bu firma tercih edilmiş. 

Acaba, bu suretle ne kazanılmış? Şimdi, hiçbir 
dedikodu olmasın, hiçbir şüpheye mahal vermeyelim, 
evvela arsa arayalım dense idi; biliyorsunuz bir baş
ka kooperatifimiz var, aşağı yukarı bütün üyelerimiz 
ortak; iki yılı aşkın bir zamandır arsa meselesini hal
ledemedik. Arsanın bulunması, arsanın hukukî prob

lemleri, satın alınması gibi meseleler var. Demek ki, 
biz belki de şu anda arsa meselesini dahi halledeme-
miş durumda olacaktık. 

Şimdi, Emlak Kredi Bankasının elindeki bir ar
sa, son derece ucuz fiyatla, bu anlaşma çerçevesinde 
alınmıştır, hiç zaman kaybedilmemiştir; *?u birinci
si. 

İkincisi, eğer projeler için bir zaman sarfıyla uğ-
raşsa idik, ortalama iki yıl lazımdı. Halbuki, detay 
ve tatbikat işiyle uğraşılmam»?, ana proje belli olmuş 
ve bir taraftan inşaat devam ederken, diğer detay ve 
tatbikat işleri de yürütülmüştür. Eğer, biz tahminen 
bu üç senelik zamanı kaybetseydik - zannediyorum -
işi ihale etmek için bir sene daha beklemiş olacak
tık. Sanıyorum ki, zamanın en kıymetli unsur oldu
ğu hususunda hiçbir itirazınız olmayacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, başka ne kazanılmış? 
Bedelden, fiyattan kazanılmış. Proje, 1984 yılı birim 
fiyatlarıyla 1984 yılında ihaleye çıkarılmış. Eğer, biz 
bu işi iki üç sene sonra ihale etmiş olsa idik, ne ka
dar fiyat farkı olacağı açıktır. O zaman, «Efendim, 
o tarihte ihale edilmiş de, yıllar itibariyle eskalasyon 
(Escalation) gelmemiş mi; eskalasyon söz konusu 
değil mi?» diye soracaktınız. 

Şimdi, götürü usulde fiyat verilmiş, keşif bedeli
nin yüzde 130'u yapılıncaya kadar fiyat değişmesi 
söz konusu değildir. Nitekim bugüne kadarki tatbi
kat budur. Yani, 100 birimlik bir iş ihale edilmiş ise, 
130 birimlik iş yapılıncaya kadar eskalasyon yoktur 
ve müteahhit firma bunu yapmak zorundadır. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Peki bu 
ödemeleri kim aldı o zaman? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Efendim, müsaade buyurun. 

Eğer yüzde 130'u geçerse, o takdirde - hepinizin 
malumu - kanunî bir zorunluluktur; mukavele artık 
bitmiştir, yeni anlaşmaya bağlıdır. Birim fiyatlar iti
bariyle de, 1985 yılında işin birçok kısmı yapılmış
tır. Şu ana kadar işin tamamını ele alırsak, altyapı 
hizmetleri yüzde 85 civarında, sosyal tesisler yüzde 
85 civarında, ısı tesisleri yüzde 85 civarında, binalar 
ise, yüzde 65 ila 85 civarında yapılmıştır. Yani, hiç
bir eskalasyon ödenmeksizin veya 1985 yılı birim fi
yat farkı belirli kalemlerde ödenmekle, genel götürü 
usulde hiçbir eskalasyon ödenmeksizin iş yapılmış 
ve yüzde 65 ilâ 85 civarında; ortalama bir tabir ile 
yüzde 75 civarında iş bitirilmiştir. Şimdi, bundan son
raki zaman içerisinde yapılacak eskalasyon, işin ta-
mamındaki bu ucuzluk nazarı itibara alınırsa, yapı-
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lan işteki kâr, zaman ve fiyat farkının ne derece 
önemli olduğu meydana çıkar. 

PAŞA SARİOĞLU (Ağrı) — Süreden bahsetme
diniz, süreden. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Eğer müsaade ederseniz, bahsedeceğim efendim. 

Muhterem milletvekilleri, şunu demek istiyorum: 
Yani, bu iş temelde, götürü usulde verilmiştir ve gö
türü usulde verilen işte de yüzde 130'u yapılıncaya 
kadar eskalasyon birim fiyat farkı yoktur. En düşük 
fiyatı veren firmaya verilmiştir ve onun üzerinde ya
pılmaktadır. Şu anda, keşif bedeli itibariyle, işin yüz
de 112'si yapılmıştır. Bunun detaylarının izahına gir
miyorum, mühendis olanlar bunu daha iyi bilecek
lerdir. İşin yüzde 112'si yapılmıştır. 

Şimdi efendim, yalnız yüzde 10 tenzilat itibariyle 
ödeme halen keşif bedelini bulmamıştır; 7 milyar 200 
milyon lira civarında bir ödeme vardır. Halbuki, ta
şeron firmaya götürü usulde ve birim fiyat usulünde 
verilen ihalelerin toplam keşif bedeli 7 milyar 400 
veya 500 milyon civarındadır. Yani, henüz keşif be
deli de dolmuş değildir. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, müsaade ederse
niz zaman ve fiyat farkı bakımından bir numune sun
mak istiyorum. 

Bizim, Halkla İlişkiler Binasının birinci ve ikinci 
kısım inşaatları... 

PAŞA SARİOĞLU (Ağrı) — Kaç ayda yapıla
caktır, sen onu söyle. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen söz kes
meyiniz. 

Siz devam ediniz Sayın Sungurlu. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Söyleyeceğim efendim. 

Halkla İlişkiler Binasının birinci kısmının temel 
atma tarihi, 5.4.1979; bitiş tarihi 29.3.1984'tür; yani, 
5 seneden 7 gün noksan. 

İkinci kısım inşaatın temel atma tarihi, 12.5.1980; 
bitiş tarihi 15.9.1985'tir. Yani, 5 sene 4 ay, 3 gün. 

Proje çalışma süresi, 1 Eylül 1978 - 10 Mayıs 
1980'dir; yani 2 seneden 4 ay noksan. 

Bu binaların 1979 tarihi itibariyle keşif bedelleri, 
266 milyon liradır. 

Yatırım tutarı 1 713 614 715 Türk Lirasıdır. Ya
ni, altıbuçuk yedi misli bir fiyat artışı vardır. 

Şimdi, proje süresi, inşaat süresi zaman kısalt
mak için yapılmış. 

Şimdi, 1985 senesi sonu itibariyle inşaatın yüzde 
75'lik kısmının - biraz evvel - bitmiş olduğunu söy

ledim. Başlangıçta bitiş tarihi olarak tespit edilen 
1985 yılı sonudur. Doğru; gününde bitmemiştir. Ben 
de bu inşaatların gününde bitmediğini söylüyorum. 
Herhalde hukukî gerekleri de yapılacaktır; ancak 
1985 yılı kış şartlarını da biraz sonra tekrar dile ge
tireceğim. 

Muhterem milletvekilleri, iyi niyet esastır. Bu 
önergeyi veren sayın milletvekilleri Meclis İnşaat 
Kontrol Amirliğine başvurmuşlar, bilgi toplamışlar. 
Yaptıkları tespitlerde hata, yanlışlık görmüşler de 
neden sormamışlar, «Arkadaş bu nedir?» dememiş
lerdir? Meclis Başkanlığından, «Biz burada şöyle ha
talar görüyoruz, nedir?» diye neden sormamışlardır? 
Sormamışlar; çünkü onlar, önerge vermeye niyetlen
mişler. Sorarlarsa doğruyu öğrenecekler, önerge ver
me şansları kalmayacaktı. Halbuki onlar, bağcıyı 
dövmeye peşin niyetli ve kararlı; bir önerge verme 
imkânını kaybetmeye, eğriyi, doğruyu öğrenmeye ni
yetleri yoktu. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Öy
le bir şey yok. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, Başkanlık Divanını temsi-
len, Sayın Araş meseleleri tek tek dile getirdi; hiç
bir ciddî mesele yoktur, hiçbir yanlış ve hata yoktur. 
Buna rağmen, bu meselede, yüce Meclisin Başkanlık 
Divanını yıpratıcı, fevkalade incitici sözlerle bir araş
tırma önergesi vermenin hiçbir faydası yoktur; de
mokrasiye hiçbir faydası yoktur, Meclisin yapısına 
uygun ciddî bir önerge değildir. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — 84 gibi... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Muhterem 'milletvekilleri, Meclis İçtüzüğü açık, Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu var, bu komis
yonda her parti grubundan temsilci arkadaşlar var; 
bugün bağımsız olan arkadaşlar, dün partileri vası
tasıyla bu komisyonda temsil ediliyorlardı ve ileri 
sürdükleri hususlar, o zaman da var idi. Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu bu hesapları tetkik 
ediyor veya tetkik etme imkânına sahiptir. 

Şimdi soruyorum, hangi arkadaş veya hangi par
ti grubu, Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu
na, «Biz şurada hata görüyoruz, yanlışlık görüyoruz, 
şunlarr bir inceleyin; Meclis Başkanlık Divanını yıp
ratmayalım» diye bir müracaatta, bir talepte bulun
du, böyle bir yorgunluğa tenezzül etti? Bunların hiç
birisi yok, hiçbirisi yapılmamış. 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu, yüce 
Meclis adına çalışan, görev yapan ve aslî görevi bu 
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olan bir komisyon; Meclis içtüzüğü ile de bu görev 
kendilerine verilmiş. Bunu da yapmayıp, «Efendim 
Meclis Başkanlık Divanı aksa; aklansın, paklansın... 
Ne var efendim hesap soruyoruz» gibi fevkalade tu
tarsız ve bizi temsil eden Başkanlık Divanını yıpra
tıcı, münakaşa konusu edici sözleri buraya getirme
nin hiçbir manası yoktur. 

Ben, bu lojmanlar lüzumlu mudur, lüzumsuz mu
dur münakaşası, daha başlangıçta, bu işe teşebbüs 
edildiği günde yapılsa idi, önlenmeye çalışılsa idi, 
belki düşünülebilirdi diye düşünüyorum. Şimdi, in
şaat bitmek üzere veya bitmesi yakın iken, böyle bir 
yolda meydana çıkmak ve Başkanlık Divanını yıp
ratmaya çalışmak müspet bir olay olarak mütalaa 
edilemez. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Sungurlu, yani üç sene daha mı uzayacak? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Bitmek üzere dedim, pek heveslenmeyelim; çünkü, 
lojman inşaatını yaptıran hiçbir idareye, o lojmanda 
oturmak nasip olmamıştır. Muhtemeldir ki, bu loj
manlarda da bizden sonraki arkadaşlar güle güle otu
racaklardır; hayırlısı olsun efendim. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Yani siz 1988'de gelemiyor musunuz? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Şimdi işin uzaması bir müteahhitlik meselesidir; hu
kukî mesele olarak mutlaka ne gerekiyorsa yerine 
getirilmektedir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ne zaman bitecek? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
1986 yılı içerisinde biteceği söyleniyor; inşallah biter 
efendim, şartlar onu gösteriyor. Sizler de güle güle 
oturursunuz, endişe etmeyiniz; Başkanlık Divanı si
zin oturmanızı hedef aldığı için, bu inşaatları zama
nında bitirmek kararını vermiş, bunun için de bu yol
lara başvurmuş ve bu gayretli çalışma içine girmiş
tir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 25 mil
yon liraya Ankara'nın içerisinde çok güzel daireler 
var. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibin 
sözünü kesmeyiniz. 

Devam edin Sayın Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 

Arkadaşlar, 1984 - 1985 kış mevsimi fevkalade ağır 
şartlarda geçti, bunu biliyorsunuz; bu şartlarda in
şaat yapmak mümkün değildi; ama önerge sahibi ar
kadaşlar, ilahî kuvvetten doğan bu engelin suçunu 

bile Başkanlık Divanında aramak gibi bir yola te
vessül etmişler. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 25 mil
yon liraya çok daha güzel daireler var. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen... Demin 
siz konuştunuz. 

Buyurun Sayın Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 

Muhterem milletvekilleri, şunu belirtmek istiyorum: 
Bu meselede, Sayın Nalbantoğlu'nun dediği gibi, 89 
uncu maddeye sığınılmamıştır. Eğer, 89 uncu mad
deye sığınılmışsa, 1984 yılı ortalarında sığınılmıştır; 
adama, «O günden bugüne kadar neredeydiniz?» 
derler. 1984 yılı ortasında, 89 uncu maddeye göre, 
bu işin yapılması karar altına alınmıştır. 

Şimdi, burada yapılan, bir şehirdir, bir kenttir. 
Efendim, metrekare fiyatı diye bir hesap çıkarılıyor. 
Hangi metrekare fiyatı? Yolların mı metrekare fiya
tı? Okul, sosyal tesisler, sağlık birimleri, ısıtma te
sisleri, yeşil sahalar, altyapı, kanalizasyon, su, hepsi 
bunun içerisindedir; yapılan, bir tek apartman de
ğildir beyler. Arazinin yapısına göre bunlar değişik 
yerlere oturtulmaktadır, estetik bir mimarî söz ko
nusudur. 

Bu itibarla, bazı mühendis arkadaşların, «Şu ka
dar metrekare inşaatın fiyatı şudur» diye yalnız ve 
yalnız oturulacak lojmanlar üzerinden hesap yapma
sı da - zannediyorum - mühendislik bakımından doğ
ru bir hadise değildir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben, 2 
milyarı altyapıya çıktım, geri kalam ifade ettim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Nalbant
oğlu. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Efendim, sizin zamanınızdaki mühendislik geçti, bi
liyorsunuz eskidi, artık piyasaya çıkmayın. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Demek 
ki, boynuz kulağı geçti. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Geçer efendim, geçer; ona da tahammül etmek zo
rundasınız. 

Muhterem milletvekilleri, sabrınızı daha fazla ta-
şırmayacağım. Fevkalade güzel ve estetik binalar ya
pılıyor, ancak burada görüşülen husus, «Bu binalar 
niye yapılıyor?» değil, bu yapılsaydı zamanında ya
pılacaktı. Burada görüşülen husus, bu inşaatlarda 
yolsuzluk var mıdır, yok mudur? Böyle bir şey ol-
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madıgı, açık ve kesin olarak bellidir, hiç kimse böy
le bir şeyi ortaya koymamıştır. 

Başlangıçta ihale yapılırken en ucuz fiyatı teklif 
edene verilmiştir. Bugüne kadar da hiçbir itiraz vu-
kubulmamıştır. 

Böyle bir mesele bahane edilerek hiç kimse poli
tik yatırım yapmayı düşünmesin. Meclis Başkanlık 
Divanı hiç kimsenin politik hedef tahtası değildir. 
Meclis Başkanlık Divanı alet edilmek suretiyle poli
tika yapılamaz. 

Yapılan iş yanlıştır, bu yanlışa yüce Meclisin alet 
olmayacağı inancıyla aleyhte oy kullanacağımızı be
lirtir, hepinizi saygıyla selamlarım efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
önergenin birinci imza sahibi olarak Sayın Sela-

hattin Taflıoğlu; buyurun efendim. 

SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; aslında konunun bü
tün detaylarına girmek istememiştim; fakat, bazı ar
kadaşlarımız, kulislerdeki konuşmalarında şikâyet et
tikleri halde, buraya çıkaklarında değişik beyanlarda 
bulundular. Aslında, bütün iyi niyetimle ve kimseyi 
suçlamadan, bu işte eğer bir ihmal varsa, ortaya ko
nulmasını istiyorum. Devletin bu işe, 7 milyara iha
le edildiği halde, 10,5 milyar lira gibi yüksek bir 
meblağ ödenmesi, nereden ortaya çıkmıştır? Bu olay, 
Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görül
müştür. 

Bu araştırma önergesini verirken kimseyi itham 
etmedim. Sayın ANAP'lı arkadaşım, «Meclis Başka
nıyla temas etselerdi, bu olay buraya gelmeyecekti» 
dedi. Sayın Meclis Başkanıyla, altı aydır temas ha
lindeyim. Kendisine, kuliste, Adana Milletvekili Nu
ri Korkmaz ve Gaziantep Milletvekili Süleyman Ko-
yuncugil'in yanında, bu işte bir yanlışlık olduğunu 
ve bu iş üzerinde kendisinin durması gerektiğini be
yan ettim. Kendisinin bana «Bu işte bu olayların ol
mayacağını, aslında biz bunu bilerek verdik» dediği
ni, Sayın Başkanımızın huzurunda söylüyorum. 

Bu işe yeni girmiş değilim; altı aydır bu işin üze-
rindeyim. Bu olayın Meclis kulislerinde ve dışarıda 
söylenmesi iyi de, bizim buraya getirmemiz acaba 
hata mı oldu? Bu ihaleyi açarken 7 milyar lira ola
rak değil de, 15 milyar lira olarak açabilirdiniz. Eğer, 
bir devletin işi, proje yapılmadan ihale ediliyorsa, 
kabahat Meclisin mi, milletvekillerinin mi? 

Biz o kadar acele etmiyorduk. Bu iş dört yılda 
bitmeyecekse, zamanında ihaleye verilmeliydi. Bun-
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ların hiçbiri yapılmamıştır. 31.12.1985 tarihinde bi
tirilmek üzere ihale edilen milletvekilleri lojmanları 
konusunda, 'basında 'bazı yazılar çıkmış ve konu ka
muoyundan bazı tepkiler çekmişti. İnşaatların temel 
atma törenine çok kişi davet edilmiş ve bu törende, 
bazı yetkililer temeline harç koyarak konuşmalar 
yapmıştır. ıBu konuşmalarda, Sayın Meclis Başkanı
mız, «Hiçbir engel tanımadan, bu işin, oütün imkân
lar kullanılarak 31:12.1985 tarihlinde 'bitirileceğini» 
ifade etmişlerdir; fakat olaylar Sayın Başkanımızın 
söylediği şekilde gelişmemiş, maalesef inşaatlar biti
rilememiştir. 

'Bu inşaatlar bitirilemediği gibi, kamuoyunda bazı 
yanlış değerlendirmeler de olmuştur. Bu değerlendir
meler ışığında, tarafımızdan, ihale dosyasının fotoko
pisi istenmiş; fakat fotokopisinin verilemeyeceği; an
cak, dosya üzerinde inceleme yapılabileceği beyan 
olunmuştur. Bu 'beyan üzerine, mesleğimin, teknik bir 
konuya yaklaşımının elverdiği derecede konu tetkik 
edilmiş, anlayabildiğim kadarıyla bilgiler çıkarılmış
tır. 

Sayın milletvekilleri, 31.12.1985 tarihinde teslim 
©dilmek üzere, 5 753 295 100 Türk Lirasına götürü 
ve 1 272 819 421 Türk Lirasına birim fiyatla, yüz
de 10 indirim karşılığı 6 milyar 898 milyon Türk 
Lirasına ihale edildiği, ancak Emlak Kredi Bankası 
devreye konularak (Ne maksatla devreye konduğu
nu da 'bilmiyoruz) yüzde 9 bu 'bankaya verilmek 
suretiyle 7 519 727 000 Türk Lirasına ihale edil
miştir. 

'Buradan şu sonuç çıkmaktadır : İnşaatların anah
tar teslimi fiyatı 7 519 '727 000 Türk Lirası olacak, 
aynı zamanda, bu inşaatlar 31.12.1985 tarihinde tes
lim edilecektir; fakat ihalenin veriliş durumu ve di
ğer olaylar incelendiğinde, 'bu işin 'bitirilemeyeceği 
baştan 'belirlenmiştir. Türkiye 'Büyük Millet Mecli
si, ihaleye vermek istediği inşaatlar için, belli fir
malara mektup yazmış ve en az teklif verene ihale 
etmiştir. Aslında, ihale verilirken, en az verene de
ğil, bu işi yapa'bilecek ve zamanında bitiröbilecek 
firmalara verilmesi gerekirdi. 'Bu hususla ilgili ola
rak, Türkiye Büyük Milleıt Meclisinde, büyük mü
nakaşalarla 'bir kanun çıkardık. (Bu gibi ihalelerin, 
en az teklif verene değil, 'bu işi zamanında 'bitirebi-
ılecek firmalara verilmesi gerekirken, 'bu yapılma
mıştır. 

Ayrıca, 'bazı firmalarldan Sayın Başkanımıza tek
lifler gelmiş, «Biz buraya 'bu inşaatı yaptığımız tak
dirde en düşük fiyata mal edebiliriz» denmiş oldu
ğu halde, !bu firmalara mektup dahi yazılmamıştır. 
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BAŞKAN NECMETTİN KARADUMAN (Trafo 
zon) — Böyle bir şey 'bana gelmedi Sayın Taf
lıoğlu. 

SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — Tür
kiye Büyüık Millet Meclisi, milletvekillerinin lojman 
İnşaatları için daha ihaleye çıkmadan... 

(BAYINDIRLIK' VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, «Bana 
böyle 'bir şey gelmedi» diyor. 

SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — 
Efendim, ben bunları kendiliğimden söylemiyorum 
Firmanın müracaat dosyası Mecliste de vardır. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Taflıoğlu. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİI 

SAFA GİRAY (İstanbul) — «Gelmedi» (diyor Sayın 
Başkan. . 

BAŞKAN — Sayın Taflıoğlu, devam edin efen
dim. 

BAŞKAN NECMETTİN KARADUMAN (Trab
zon) — Benim 'beyanımı esas tutarsanız, gelmedi. 

BAŞKAN — Sayın Taflıoğlu, devam edimiz. 

SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — İha
leye çıkarılacak inşaatların projesi hazırlanmadan 
ihalesi yapılmıştır. Aslında projeler, bütün incelik
leriyle yapılıp, ihale edilmesi gerekirken, bu hususa 
riayet edilmemiştir. 

İnşaatın asıl 'bedeli 7 519 727 000 lira olduğ*.: 
halde, müteahhide bugüne kadar 10,5 milyar lira 
ödenmiştir ve de inşaatların durumu ortadadır. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 12 Kasım 
1985 günlü oluruyla, 'bu firmaya yüzde 30 artış ve
rilmiş, 7 milyara yapılacak iş, daha aynı yıl içinde 
l'l milyara çıkarılmıştır. Lojman inşaatlarının, bu 
verilen artışlara rağmen, 'bitirilmesi çok şüphelidir. 
Edindiğimiz bilgilere göre, bu lojmanların 15 mil
yarı geçeceği söylenmektedir. Bu nasıl 'bir ihaledir 
iki,-7 milyara verilip, 15 milyara çıkarılıyor? 

'Proje yapım işi, Bayındırlık Bakanlığı proje şart
namesine uyulmadan verilmiştir. Projenin, Çiniei Mi
marı! ığa 107 milyona verilmesinden sonra, ayrıca ay
nı kuruluşa yüzde 60 proje kontrol hizmetlerinin de 
eklenmesiyle toplam 172 milyona mal olmasında ya
sallara uygunluk yoktur.-

Bıirim fiyatlar, poz numarası aynı olmasına rağ
men, analiz yapılıp özel fiyat uygulamasına gidil
miştir. Bayındırlık Bakanlığının teknik şartnamesinde 
poz numarası, cins, miktar ve kalitesi aynı olan işler 
için farklı muamele yapıldığı ve fank.li fiyat öden

diği görülmüştür. Örneğin, poz numarası 15.142/2 
olan temel tabanına kum serilmesi metreküpü 709 
Lira iken, 3 600 lira olarak değerlendirilmiştir. Ay
rıca, projede çelik çatı ve altı ahşap iam'bri olarak 
belirlenen çatı, pahalı bir imalat olmasına rağmen, 
yaptırılmayıp; kuıüanılmrş ye ikinci sınıf çam keres
teden oturtma çatı yaptırılarak daha fazla fiyat 
•ödenmiştir. 

1984 yılı fiyatı 20 Türk Lirası olan ve projede 
belirlenen kiremit yerine, özel imalat 'kiremit kui-
lanıılmış olup, nakli hariç, 'bu kiremitlerin 'bedeli di
ğerlerinin kat kat üstündedir. 

İlk proje, düz kalıba göre yapılmış ve hesaplan
mış, daha sonra pratik olması gerekçesi ile tünel ka
lıba çevrilmiş ve yüksek bedel farkı doğuracak ke
şif miktarına, parasal değeri artırılarak yüzde 40 es-
kaiasyon fiyatı eklenmek suretiyle ve fiyat farkına 
sokularak müteahhide (katlamalı ödeme yapılmıştır. 

Başka bir konu da, firmanın ilk verdiği 'kapalı 
teklifinde •belirtilen 'bazı 'kalemlerin, mukavele yapı
lırken, müteahhidin lehine artırılmış olmasıdır. 

örneğin, 62 sıra numarasında, «özel fiyat 1» ola
rak gösterilen sert ağaç merdiven korkuluğu yapıl
ması işi, firmaca metrekaresi İ l hin lira teklif edil
mesine ve sözleşmede 11 bin lira olmasına 'rağmen, 
15 'bin liraya çıkarılarak mukavele yapılmıştır. 

Yine, 63 üncü sırada, «özel fiyat 2» olarak gös
terilen, sunî deri akordeon kapı yapılması işi, fir
maca metrekaresi 15 hin liradan teklif edilmesine 
karşılık, mukavelede 20 bin lira yapılmıştır. 

Lojman inşaatlarımın ihale şekli, 2886 sayılı Ya
sanın 44 üncü maddesine göre, yapıldığı tespit edil
miş; ancak başlangıçta proje 'bazından başlamak 
üzere, uygulamada bu Yasa hükümlerine uyulma
dığı gözlenımıektedir. 

İnşaatın altyapı olarak nitelenen yol ve kanali
zasyon bölümü, Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat 
uygulaması yapılmadan 'bilinmeyen ölçülere göre, 
poz birim fiyatları belirlenerek yapılmıştır. Konut 
inşaatları lise, tamamen yeni ve özel fiyat çıkarılarak 
ihale edilmiştir. 

146 kadem imalat gözüken -altyapı dahil- bu in
şaatlarda 84 kalem iş, yeni ve özel fiyatlarla yaptı
rılmıştır; bu husus ise; yüzde 50'yi aşan 'bir rakam
dır. 

Yaptığımız değedendinmdere göre, uygulama yı
lının Bayındırlık Bakanlığı 'birim fiyatlarıyla, müte
ahhit firmaya ödenen yeni ve özel fiyat farkları 
yüzde 300 veya yüzde 400 arasında değişmektedir. 
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Halen mukayeseli 2 nci keşif özetinin, firma tara
fından itiraz kaydı ile imzalandığı göz önünde bu
lundurulursa, şu aöda yapılmış işler için daihi, ta
hakkuk edecek olan istihkak miktarının daha fazla 
olacağı doğaldır. 

Sayın milletvdkiılleri, ayrıca bazı değişikliklerle, ga
raj kapısının İngiltere'den getirilmesine 'karar veril
miştir. Bir garaj kapısının -Türkiye'de Amal edilme
yen- İngiltere'den getirilmesine acaba ne 'buyurular? 

HÜSEYİN AV'Nlt SAĞ'ESEN (Ordu) — Aracı
ları doyurmak. 

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

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — Gündemdeki «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

1 inci sırada, İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan 
sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 

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

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi {6/518) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, îçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. se
yahatine ilişkin Başbakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — 'Bu 
araştırma kabul edildiği takdirde, 'bazı hususların 
aydınlığa kavuşacağı inancıyla hepinize saygılar su
narım. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taflıoğlu. 
'Sayın (milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi 

üzerindeki ön görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi 
önergeyi oylarınıza sunacağım. Oylama, İçtüzük ge
reği, işaret oyuyla yapılacaktır. 

Meclis araştırması önergesini kabul edenler... Ka-
'bül etmeyenler... Meclis araştırması önergesi kabul 
edilmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

D. Fikri Sağlar 
İçel 

1. 7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Yasa ile Akar
yakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığına ayrılan paranın son miktarı nedir? Bu 
miktar hangi bankada tutulmaktadır? Vadeli yatırıl
dığı doğru mudur? Ne kadar faiz geliri alınmıştır ve 
bu rakam ne yapılmıştır? 

2. Bu Fondan Bakanlık emrine ayrılan toplam 
para ile bugüne kadar Yasa gereği kaç adet gençlere 
ve çocuklara hitap eden spor tesisleri kurulmuştur? 
Şayet kurulmuşsa tesislerin belli yörelerde toplandığı 
doğru mudur? 

3. 3040 sayılı Yasa ile kurulan Türk Sporunu 
Teşvik Fonunda ne miktar para vardır? Bu para bu
güne kadar ne şekilde ve ne amaçla kullanılmıştır? 

4. Sayın Dinçerler zamanında Bakanlığın tek 
yetkilisi olduğu bizzat Bakan tarafından da belirtilen 
Ahmet Bedük kimdir? Asıl görevi nedir? Bu kadar 
yetkilere sahip olmasının gereğini açıklar mısınız? 

5. Ahmet Bedük hakkında aşırı dincilik ve nur
culuktan dolayı işlem yapıldığı iddiaları doğru mu
dur? Doğru ise, bu kişi iki yıldır o görevde neden kal
mıştır? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Mesut Yılmaz 
buyurunuz. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İçel Millet
vekili Sayın Sağlar'ın, Sayın Başbakana yönelttiği söz
lü soru önergesine cevaplarımızı arz ediyorum. 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmazın 
cevabı(6/519) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan 
paya ilişkin Başbakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum: 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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1. 3074 sayılı Kanunun yürüırlüğe ©imesinden, 
31 Aralık 1985 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Akaryakıt Tüketim Fonunda, 15 sa
yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü hesabında bi
riken meblağ toplamı 4 milyar 163 milyon Türk Li
rasıdır. Bu para herhangi bir bankada tutulmadığın
dan, vadeli olarak yatırılmamıştır ve faiz de alınma
maktadır. 

2. 7.1İL1984 tîarüh ve 3074 sayılı Kanun ile yü
rürlüğe giren fon gereğince, gençlere ve çocuklara hi
tap eden spor tesislerinin yapımı hususunda gerekli 
planlama Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce ha
zırlanmış ve 7.7.1985 tarih ve 85/9745 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

1985 yılında arsa bilgileri tamamlanan yerlerle il
gili çalışmalar sonuçlanmış olup, uygulamaya sokula
cak tesislerle ilgili 31.12.1985 tarihi itibariyle 88 ço
cuk oyun alanı, 77 futbol sahası, 136 basketbol sa
hasıyla 55 voleybol sahası olmak üzere, toplam 356 
adet saha yapımı, 681 milyon Türk Lirasına ger
çekleştirilmiştir. Bu konuda diğer protokol çalışmala
rı halen devam etmektedir. Yine bu fonda toplanan 
meblağdan, mevcut spor tesislerinin bakım, onarım, 
ikmal tesisi ve modernizasyonu için 1 milyar, yedek 
çim parkı yapımı için 200 milyon, makine teçhizat için 
62 milyon, Ankara Sporcu Sağlık Merkezi için 50 
milyon lira olmak üzere, ceman 1 milyar 974 milyon 
Türk Lirası bir harcama yapılmıştır. 

3« 3040 sayılı Kanun ile kurulan Türk Sporunu 
Teşvik Fonunda 661 601 204 Türk Lirası bulunmak
tadır. Bu para da yukarıda belirtilen işlerde kullanıl
maktadır. 

4. Ahmet Bedük İlahiyat Fakültesi mezunu 
olup, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 
orta dereceli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yap
tıktan sonra, 1980 yılında Bakanlık Merkez Teşkilatı
na idareci olarak atanmıştır ve 5 yıl bu görevini sür
dürmüştür. Adı geçen, şu anda müşavir olarak görev 
yapmaktadır. 

5. Ahmet Bedük hakkında aşırı dincilik ve nur
culuktan dolayı herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Sağlar buyurun. 
DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş

kan, değerli üyeler; verdiği açıklamadan dolayı sayın 
bakana teşekkür ederim. 

3074 sayılı Yasa ile Akaryakıt Tüketim Fonundan 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan para

nın miktarları ve kullanıldığı alanları sayın bakan açık
ladılar. Gördük ki, gerçekten yasa uyarınca hareket 
yapılıyor. Ancak, bir şeye dikkatinizi çekmek istiyo
rum. Özellikle Sayın Dinçerler'in zamanında yapılan 
681 milyon liralık 356 sahanın yaklaşık 100 milyon li
raya yakın kısmı Gaziantep'e yapılmıştır, yani parti
zanlığın, bölgeciliğin en güzel örneği burada verilmiş
tir. 

Biz listeye bakıyoruz, iller hesabına göre dağıtılan 
yaklaşık 11 ilin tamamı Anavatanlı belediyelerin, ta
mamı Anavatanlı memurların oluşturduğu kamu yö
netiminin elinde; diğer yerlerde böyle bir yatırım ya
pılmıyor. Orada gençlik spor yapmayacak mı? Her
halde sayın iktidar, kendi zamanı sırasında, kendi böl
gesinde oy aldığı yerlere faturasını ödemek isteye
cek. 

Bence asıl önemli konu; Ahmet Bedük'ün durumu
dur. 

Sayın üyeler, bir olayı anlatmak istiyorum, Sa
yın Dinçerler de buradalar, herhalde beni yalanlama-
yacaklardır. Bir konu için bakanlığa gittiğim zaman 
(şimdi teşekkür etmek isterim), Sayın Dinçerler, ger
çekten bana yakınlık göstererek, sorunların çözülme
si için Ahmet Bedük'ü görevlendirdiğini bildirdi. Ara
dan geçen süre zarfında Sayın Bedük ile konuştum. 
Parantez içerisinde belirtmek isterim; Ahmet Bedük, 
Saffet Arıkan Bedük'ün kardeşidir. Saffet Arıkan Be
dük de, bildiğimiz meşhur Emniyet Genel Müdürü
dür ve aynı zamanda bir bankanın da yönetim kurulu 
üyesidir. 

NABİ SABUNCU (Aydın) — Meşhur değil, meş
ru; arada fark var. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla- — Ah
met Bedük, aradan geçen zaman zarfında, bu işlerin 
olmayacağını, olamayacağını bana anlattı. Nedenini 
sorduğum zaman «Ben öyle istiyorum» dedi. Sayın 
bakana Mecliste «Durum böyle böyleymiş» diye söy
ledim. Sayın bakan çantasını alıp giderken, bana şunu 
söyledi: «O beni aşar, Ahmet Bedük'ü ikna et.» 

Şimdi soruyorum sayın bakanım: O zaman da 
bulunduğunuz bakanlığın basındaydınız; sizi aşan ko
nu nedir? Türkiye Cumhuriyetinin bir bakanı olarak, 
bir devlet memuru sizden daha mı güçlüdür? Bunu, 
burada, bu vesileyle iletmek istiyorum. 

Sonra yaptığımız araştırmalarda, Sayın Ahmet Be
dük'ün dosyasında nurculuktan dolayı bazı raporların 
olduğunu söylediler, böyle bir iddia ile karşı karşıya 
kaldık. Gerekli yerlere müracaat ettim, dosyayı göster
mediler. Sayın bakan şu anda, böyle bir şey olmadı-
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ğını söyledi. Böylelikle de ben rahatlamış oldum, o id
dialar da çürümüş oldu. 

Partizanlığın had safhaya ulaştığı ülkemizde, bu
na benzer konuları sonuna kadar götüreceğimizi ilet
mek isterim. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağlar. 
DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DİNÇERLER (İs

tanbul) — Sayın Başkan, ben pek anlayamadım, ar
kadaşımız biraz daha açıklasaydı yahut da gelseydi 
görüşseydik, kesinlikle beraber olabilirdik. 

BAŞKAN — Eğer sataşmadan dolayı yahut da 
açıklama yapmak için söz isterseniz, İçtüzüğün 70 
inci maddesine göre takdir edilir. Ancak başka bilgiyi 
ayrıca da alabilirsiniz sanıyorum. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (İs
tanbul) — Efendim, müsaade ederseniz şuradan kısa
ca söyleyeyim. Konuyu çok iyi takip edemedim, yal
nız sonunu... (SHP sıralarından «Anlaşılmıyor» ses
leri) 

Efendim, konuyu çok iyi takip edemedim, son kıs
mını dinledim; onu arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, ben yakalayabildim-
se, «Beni aşıyor» demişsiniz. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (İs
tanbul) — Evet, .onu arz edeyim. 

BAŞKAN — Siz, kimi ikna edin demiştiniz Sa
yın Sağlar? 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — «Beni aşar, 
Ahmet Bedük'ü ikna et.» 

BAŞKAN — «Beni aşar, Ahmet Bedük'ü ikna et.» 
Evet, Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DİNÇERLER (İs
tanbul) — Herhangi bir memurun, başında bulundu
ğum bakanlıkta, beni aştığı lafını söylediğimi hatırla
mıyorum ve mümkün de değil. Ancak, gerçekten ka
nunî emirler ve yasaklar var ise, o hepimizi aşar, önada 
diyecek sözümüz yok. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Kanunu 
aşan bir konu değildi, bir tayin meselesiydi, gayet açık 
Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Konu anlaşılmıştır Sayın Dinçerler. 
Sayın Sağlar, konu anlaşılmıştır. 
Başkaca da herhangi bir talep yok, soru cevaplan

dırılmıştır. 
4. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir 
gazetedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/480) 
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BAŞKAN -— 4 üncü sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta yayım
lanan bir gazetedeki habere ilişkin Başbakandan so
rusu bulunmaktadır. 

Sayın Bayezit?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Efen

dim, hükümet sözcüsü burada, lütfen... 5 ay oldu... 
Sayın Bakan, particiliğinizi tescil ediyorsunuz. 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul • Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in, istanbul - Sarıyer Karakolundaki bir 
tecavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin yaptığı 
açıklamaya ilişkin içişleri Bakanından sorusu, soru 
sahibi Sayın Canver'in izinli olması sebebiyle ertelen
miştir. 

6. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 
Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından yaban
cı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Eskişehir Milletvekili 
Nuri Üzel'in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tara
fından yabancı yayın ajanslarına politik demeç veril
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu bulunmak
tadır. 

Sayın Üzel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehroz-

oğlu'nun, Mardin İlindeki örnek tarım çiftliği ara
zisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/541) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Mardin Milletvekili Ke
nan Nuri Nehrozoğlu'nun, Mardin İlindeki örnek ta
rım çiftliği arazisine ilişkin İçişleri Bakanından soru
su bulunmaktadır. 

Sayın Nehrozoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için soru düş

müştür. 
8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-

nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, danışmanlık için yabancı fir-
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malarla anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, 
Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'ın, Hatay İli çiftçilerinin Zi
raat Bankasına olan borçlarının ertelenmesine ilişkin 
Başbakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Demirtaş?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Baya-
zıt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı hareket eden
ler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/548) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt'ın Siyasî Partiler Kanununa ay
kırı hareket edenler hakkında yapılan işlemlere ilişkin 
Başbakandan sorusu, bir aylık mehil sürdüğünden 
ertelenmiştir. 

/ / . — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî par
tilerin genel başkanları ile bazı gazete temsilcileri 
arasında düzenlenen televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/558) 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstan
bul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

13. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, >Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

14. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

BAŞKAN — 11, 12, 13 ve 14 üncü sıradaki, Kon
ya Milletvekili Salim Erel'in soruları, Sayın Erel'in 
izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

15. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun
akar'ın, emekli eğitmenlere ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altunakar'ın, emekli eğitmenlere ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu bu
lunmaktadır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — Uşak Milletvekili Yusuf Demirin, Uşak İli 

M.erkez - Dağdemirler Köyünün içme suyu sorununa 
ilişkin sözlü sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/565) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in, Uşak İli Merkez - Dağdemirler Köyü
nün içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Tarım Orman ve Köyişle

ri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Yusuf Demir 
Uşak 

Uşak Merkez Dağdemirler Köyünün içinde tek 
çeşmesi olup, çok az bir suyu vardır ve aynı zamanda 
devlet yetkililerince de üzerine «İçilmez» diye yazıl
mıştır. Başka da ne içme suyu ve ne de kullanma su
yu yoktur. 

4 - 5 kilometre uzakta iyi su vardır; fakat kendi 
imkânları ile getirmeleri mümkün değildir. Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğüne de yazılmış olup, maale
sef tatmin edici bir cevap da alınamamıştır. 

Bu nedenle; 

1. Yetkililer, bu tek çeşmeye, «İçilmez» yazısını 
yazdıklarına göre, bir tedbir de almışlar mıdır? 

2. Yıllardır bu köye içme suyu getirilmesi için 
neden bir öncelik tanınmamıştır? 

3. 4 - 5 kilometre uzaktaki bir suyun getirilme
sinin programa alınması çalışmaları ne durumdadır? 

4. Bu köyde kuyu suyu da olmadığına göre, ba
kanlık olarak acil bir tedbir düşünülmekte midir? 

5. Yeni Asır Gazetesindeki, 1 - 3 Eylül 1985 ta
rihlerinde bu köy hakkındaki yazılarımızı bakanlığı
nız ihbar kabul etmiş midir? 

6. İhbar kabul ettiyse, o günden bugüne kadar. 
ne gibi bir tedbir almış veya düşünmüştür? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; Uşak tli Merkez İlçesi Dağdemirler Köyü
nün içme suyuna kavuşturulması için, Köy Hizmet
leri Eskişehir 14 üncü Bölge Müdürlüğü tarafından 
1985 yılında yapılan araştırmalarda, gerek köy yakın
larında, gerekse köye 4 - 5 kilometre uzaklıkta var 
olduğu belirtilen membaın yetersiz olduğunun anla
şılması üzerine, hidro jeolojik etüt yapılması kararlaş
tırılmıştır. Bu yıl içerisinde yapılacak olan hidro jeo
lojik etüt sonucuna göre gerekli işlem yapılacak, ted
bir alınacaktır. 

Arz eder, yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Demir, bir açıklamanız olacak mı? 
YUSUF DEMtR (Uşak) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 

YUSUF DEMtR (Uşak) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; sorumu cevaplayan sayın baka
nımıza teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Hükümetlerimiz, mutlaka vatandaşlarımıza hiz
met için vardır; mevcut hükümetimiz de, yine aynı ni
yetlerle hizmet için yola çıkmış ve hizmet etmektedir. 
Ancak, bir köy var; Uşak iline 10-15 kilometre uzak, 
çeşmesi, kuyusu ve akarsuyu yok, yalnız çok az mik
tarda bir suyu var. Devlet yetkilileri suyun zararlı 
olduğunu, içilemez olduğunu tespit ederek çeşme
ye büyükçe «İçilmez» diye yazmış; ama bu köyde baş
ka içilecek su olmadığından köylümüz bu suyu içmek
tedir. Yetkililer bu yazıyı yazarken, niçin bir tedbir 
düşünmediler, yıllardır niçin bu köye bir tercih ve ön
celik tanımadılar, bunu bilmek çok zor. 

Sayın arkadaşlarım, çeşmenin üzerine yazılan «içil
mez» yazısının mutlaka bir sebebi ve önemi var; ama 
devlet ve hükümet yetkililerinin sorumsuzca bu yazı
yı yazmaları oldukça düşündürücüdür. Bu yazıyı ya
zarken tedbirini de almak gerekmez miydi? 

Bu köye 4 - 5 kilometre uzaktaki bir suyu getir
mek de mümkün; ancak devlet desteği şart. Zira, bir 
tepenin yarılması icap ediyor. 

Bu köye gazeteci arkadaşlarımla ikinci defa git
tim ve Yeni Asır Gazetesinde bununla ilgili yazılar da 
çıktı. Bu köyün suyu hakkında basında çıkan bu tür 
yazılar, yetkililerce ihbar kabul edilmiyor mu? 

İlgililerin acilen bu acıklı duruma bir çare bula
cağını umar, hepinizi saygılarımla selamlarını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
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17. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in sorusu, içtüzüğün 97 nci maddesine gö
re ertelenmiştir. 

18. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, Mersin 
ve Tarsus'ta çevre kirliliğinin önlenmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (61571) 

BAŞKAN — 18 inci sıradaki, içel Milletvekili Edip 
Özgenç'in, Mersin ve Tarsus'ta çevre kirliliğinin ön
lenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Baka
nından, sorusu, mehil sürdüğünden ertelenmiştir. 

19. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
Denizli - Pamukkale Jandarma Karakoluna ilişkin 
sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
cevabı (6/573) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Denizli Milletveki
li Mustafa Kani Bürke'nin, Denizli - Pamukkale Jan
darma Karakoluna ilişkin içişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Bürke?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'nin en önemli turistik ve tarihî yerlerin

den biri olan Pamukkale'de tam merkezî yerinde bir 
Jandarma Karakolu mevcuttur. Bu Karakol haliha
zır durumuyla dahi, yerli ve yabancı turistlerin gözü 
önünde sanki bir askerî bölge görünümünü vermek
tedir. Zaman zaman asker - turist arası olaylar da ol
muştur. Kanımca bu tarihî bölgede, böyle geniş kad
rolu bir Jandarma Karakolu olmasına lüzum ve za
ruret yoktur. 

Hal böyle iken, şu sıralarda Karakol binası «loj
man» adı altında genişletilmektedir, inşaat da hızla 
ilerliyor. Bir çivinin dahi çakılmasına büyük özen 
gösterilen Pamukkale'de kim buna müsaade etmiştir, 
buna neden gerek duyulmuştur, ne fayda beklenil
mektedir? 

Sayın İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

(BAŞKAN —'Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
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Meclisinin değerli üyeleri; Sayın Mustafa Kani Bür-
ike'nin sözlü soru önergesini cevaplamak üzere huzur
larınızdayım. 

'Denizli 11 Merkez Jandarma Bölük Komutanlı
ğına bağlı Pamukkale Jandarma Karakolu, 1958 yı
lında geçici asayiş karakolu olarak teşkil edilmiş, 
V965 yilında ise, daimî asayiş karakolu haline dönüş
türülmüştür. il976 yılında bu karakola 5 'köy bağla
narak köy karakolu haline getirilmiş, 1978 yılında 
ise, 14 köy daha 'bağlanarak il9 köyün bağlı olduğu 
bir karakol durumuna getirilmiştir. Karakol binası -
nnn çak eski ve iskâna müsait olmaması nedeniyle, 
yeni bir karakol binası yapılması ve arsa genişletil
mesi konusunda Jandarma Genel Komutanlığınca 
Kültür ve Turizm 'Bakanlığına teklifte bulunulmuş, 
karakol ihtiyacını karşılamak üzere, taşınabilir pre
fabrik bir ilavenin geçici olarak yapılması, eski Eser
ler ve Müzeler Genel Müdürlüğünce uygun görül
düğünden eski bina yıktırılarak, yerine bir adet pre
fabrik baraka, ayrıca karakol komutanı için prefab
rik bir lojman inşa edil'miş'tir. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bürke, bir açıklamanız olacak mı? 
MUSTAFA KAM' BÜRKE ^Denizli) — Evet 

efendim. 
BAŞjKA<N — Buyurun Sayın BÜrke. 
MUSTAFA KÂ'Nlt TORKE (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli nıile'tvekilleri; sayın bakanımıza, ver
dikleri çok kısıtlı bilgiler nedeniyle teşekkür ederim; 
yalnız gerçek 'böyle değildir. 

Denizli - Pamukkale, Kültür ve Turizm Bakanlı
ğınca 1 inci derecede arkeolojik bir bölge olarak ka
bul edilmektedir. 

Arkeolojik bölgeler, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü olmak 
üzere, üç dereceye ayrılıyor; ancak 3 üncü derecede 
olanlar için Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından, bazı 
şartlarla prefabrik, taşınabilir yapılara geçici izinler 
verilebiliyor; diğerlerinde daimî, kalıcı, sabit bir te
sis yapılması mümkün değil, ancak fevkalade durum
lar hariç. 

Bahsettiğimiz karakol -sayın bakanın da söyledik
leri gibi- yaklaşık olarak 30 sene önce yapılmış ve 
bunun yapımına da geçici olması koşuluyla müsaade 
edilmiştir. 30 sene evvelki bir 'Pamukkale ile bugün
kü arasında çok büyük fark vardır. Burası, yaz-krş 
turistlerin geldiği bir bölgedir. 

Birkaç sene önce de orada, bu karakolun komu
tanı tarafından yüz kızartıcı bir suç İşlenmiş, bir olay 
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olmuştur. Bu olay, yabancı turistlerden birkaç tane
sini davet etmek 'suretiyle başlamış sonra bu turist
lerden bir tanesi de, oradan geçen tabiî su içerisinde 
-nasıl 'olduğu belli değil- boğulmak suretiyle ölü bu
lunmuştur. Böyle 'bir ürküntüye sebep -olunmuştur. 

Karakol giderek büyüyor, önce, Haziran 1985'te 
karakolun bulunduğu arazinin 4 bin metrekareye çı
karılması teklifi yapılıyor. Pamukkale'nin ortasında, 
turistik tesislerin 'hepsine aynı uzaklıkta; 4 tane bü
yük turistik tesis var, hepsinin merkezinde bir yerde, 
bütün arkeolojik eserlerin bulunduğu bir bölgede, 4 
bin metrekarelik bir yerin karakol yeri olarak tahsis 
edilmesi, bence Pamukkale'nin tamamen öldürülmesi 
demektir; askerî bölge olarak kabul edildi demektir. 

Orada kalan personel giderek çoğalıyor. Bu per
sonel bugün 20 ise, yarın 50, 100 bu şekilde gide
cektir. Haziran T985'te Anıtlar Yüksek Kurulu ta
rafından arazisinin 4 'bin metrekareye çıkarılması 
kabul ediliyor. 4 Ekim 198'5'te de yine aynı kanallar 
vasıtasıyla !bu Ibina bize yetmiyor diye 'bir teklif 
yapılarak, yanına 3'55 metrekarelik bir bina daha 
yapalım 'diyorlar ve buna da müsaade ediliyor. 

iŞimdi, eski bina (ki rakamını tam tespit edeme
dim, bakanlık kayıtlan ve dosyalarında yok) en az 
bunun iki katı büyüklüğünde; yani 700 metrekare 
di'yelim, buna 355 metrekare daha ekleniyor ve bu
na verilen müsaade de, «Pre'fa'bri'k olması şartıyla 
taşınabilmesi şartıyla igeçici olarak ve Pamukkale'de-
ki müze müdürlüğünün müsaadesi ve kontrolü altın
da ancak yapılabilir» deniyor. Mülkî idarelerde yap
tığım tetkikte deniyor ki, «Ne yapalım ki, Jandar
ma Genel Komutanlığından böyle bir teklif geliyor, 
biz karşı 'koyabilir miyiz? Biz de, hani kerhen yaptık 
bu teklifi» gibilerden. 

'Sayın milletvekilleri, düşünün Pamukkale gibi 
küçük bir yerde ve 4 bin metrekarelik bir alan, as
kerî bir bölge olarak, yarın etrafı belki tel örgü ile 
de çevrilir. Buradan geçen 'tabiî sıcak su akıntılarının 
yönleri değiştiriliyor. Pamukkale'de yol yapımı dahi, 
«büyük müsaadeye tabi, yani yol tabiî haliyle oluşu
yor. Asfalt yol, büyük mücadele ile ve Sayın Cum
hurbaşkanımızın birkaç sene Önce Denizli'ye teşrif
lerinde, müsaade alınmak suretiyle yapıldı. Pamuk
kale'nin Jtam ortasında bir kışla yapılıyor. Şimdi ya
pılan binayı yerinde görüyoruz; sabit, kâğir, taşın
ması mümkün olmayan ve giderek de askerî dinlen
me tesislerine dönüşen bir binadır. 

Askerlerin ve askerî personelin dinlenmesine kar
şı değilim; ama orada dinlenilmesi, memleket turiz-
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minin gelişmesinde, oradaki tabiî eserlerin, arkeolojik 
eserlerin korunmasında çok 'büyük tehlikedir. Buna 
'göz yumulması 'bence uygun değildir. Sayın içişleri 
©akanımız bu konuyu Kültür ve Turizm Bakanı ile 
birlikte 'bir defa daha tetkik ederlerse, henüz 'tamam
lanmamış olan 'bu tesislerin yapımının {Sayın De
nizli Valisi de 'bundan memnun olacağını İfade edi
yorlar) önlenmesi yerinde 'bir hareket olur. Bu, tu
rizm 'bakımından, eserlerin korunması bakımından 
gereklidir. 

Yer mi yok? Biraz ileride Pamukkale tesislerinin 
uzağında, gene o 'bölgede 'bir karakol yapılabilir ve 
orası da turistlerin gezeceği, göreceği, inceleyeceği gü-
ne\ bir yer olabilir. Bunun önlenmesini ve turizme en
gel olabilecek ve askerleri turistlerle, özellikle yaban
cı turistlerle karşı karşıya getirecek 'hususlardan ka
çınılmasını; bunu yapabileceğinizi ümi't ederek say
gılarımla durumu sizlere arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bürke. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ncteki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

BAS/KAN — 20 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi 'Nalbantoğlu'nun, Uçak Servisi Anonim Şir
ketindeki bazı yöneticilerin gıda alımlarında usul
süzlük yaptıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma 'Baka
nından sorusu vardır. 

'Sayın Nalbamtöğlu? Buradalar. 
Cevap verecek saym bakan? Yoklar. 
S'oru ertelenmiştir. 

21. ı— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars deprem konutları çatı makas
larının birim fiyatlarına ilişkin sözlü sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın ceva
bı (6/579) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi 'Nalbantoğlu'nun, Erzurum - Kars deprem ko
nutları çatı makaslarının birim fiyatlarına ilişkin »Ba
yındırlık ve İskân ©akanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan? Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum ': 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba

kanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasına aracılı
ğınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
(Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum - Kars yöresinde yapılan 1984 
yılı deprem evlerinin duvar yüksekliği 2,54 olduğu 
halde, ahşap çatı makasları yapılmasında neden Ba
yındırlık Bakanlığı birim fiyat toarJflerindeki poz No. 
21>20ü neden tatbik edilmemiştir? 

21066 Poz No. ©u birim fiyat yanlış mı uygulan
mıştır? 

Soru 2. ©u yanlışlık nedeniyle tavan için iş is
kelesi adı altında fazla ödemeler için kim sorumlu 
tutulacaktır? (takriben 200 milyon TL.) 

Soru 3. Bu konuyu Bakanlığınız müfettişlerine 
denetletir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDTRLTK VE «İSKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GÎRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sayın Hilmi 'Nalbantoğlu'nun, Erzu
rum - Kars deprem evlerinin çatı makaslarıyla ilgili 
birim fiyatları hakkında sorduğu soruyu cevaplan
dırmak üzere, huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın Nalbantoğlu, biraz evvel milletvekilleri loj-
manlarıyla ilgili konuda soru sorulmadan evvel ilgi
lilerden izahat alınsaydı, bu sorulara ihtiyaç kalmaz
dı düşüncesinin tam bir misalini veren bu soruda, 
size şunu söylemek istiyorum : Yanlış bir bilgi al
mışlardır, gelip sorsalardı, bu sözlü soruyu sormaya
caklardı. 

Mesele şudur : Birinci soruda, 21 200 poz nu
marasıyla :(ki, bu çatı makaslarının fiyat pozudur) 
frya'tı ödemek yerine, neden 21 200/A diye bir fiyat
tan ödemişiz, bu suretle fazla para vermişiz, bu fazla 
ödemeler için kim sorumlu tutulacak, konusu var. 

Şimdi efendim, 21 200'den ödeseydik, bu fiyat 
1984 birim fiyatlarında metreküpü 65 859 liraydı. 
Biz, '21 '200/A diye bir fiyat yapmışız; bu fiyat 32 965 
liradır, yani yarı yarıyadır. Bu fiyatın tespit ediliş 
sebebi de, 21 200 pozunda yer alan kereste, piyasa 
fiyatıyla 40 bin lira üzerinden değerlendirilmektedir; 
halbuki 21 200/A pozundaki fiyat, orman tahsisli 
-deprem dolayısıyla- kereste olduğu için daha ucuz-
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dur ve bu suretle daha ucuz fiyat tatbik edilmiş, yani 
yarı fiyat ödenmiştir. 

Çatı makasları için durum 'budur. 21 066 pozu 
ve 21 0'66/A pozu için de cevap aynıdır. Yani, hu 
iki fiyatta da yarı fiyat ödenmiştir Sayın Nal'bant
oğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — İş is
kelesi konusu vardı. 

'BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY '(Devamla) — iş iskelesi de, eğer ta
van yoksa, yükseklik de 3 metrenin üzerindeyse 'öde
nir. Bu da te'tkilk edilmiştir, bundan 'da hiç şüpheniz 
olmasın. (Bu 'bakımdan, müfettişlere denetlettirilecek 
bir konu yoktur, arz ederim efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nal'bantoğlu, bir açıklamanız olacak mı? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nal'bantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

'Başkan, sayın 'milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say
gıyla selamlarım. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — 16 hin 
lira; halbuki Erzurum'da o zaman 80 bin liraya ke
reste satılıyordu Sayın Bakanım. Yani, müteahhitler, 
16 'bin liraya sizden alıyorlardı ve Erzurum'da satı
yorlardı. 

Şimdi, 21 066 poz numaralı imalatta ise, tavan 
ve duvar yüksekliği 3 metreden fazla olursa iskele 
'bedeli ödenir. İşte, 'Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü birim fiyatları tarifesi 
elimde. Bu poz, duvar ve tavan yüksekliği 3 metre
den yüksek (Bakın tavanı ve duvarı yüksek olacak) 
nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır, 3 metreden 
aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli ödenmez divor. 
Halbuki, bu binaların duvar yükseklikleri 2,54 met
redir. 

'BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SA'FA GİRAY (Istanhül) — 5,66 metredir; yanlış 
'bilgi vermemeniz için söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, Sayın Nalbantoğlu 
alabildikleri 'bilgiyi veriyorlar. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bina
nın su başmanından hatıl seviyesinin üstüne kadar 
olan mesafesi 2,54 metredir; projeyi getirin bakalım 
efendim. 

Kaldı ki tavan... 
MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Hata

lısınız 'beyefendi, bunu Sayın Bakan söylüyor. 

HİLMİ NAL'BANTOĞLU (Devamla) — Beye
fendi, inşaatlar yerinde duruyor. 

Sonra, tavan döşemesi diye bir şey yok, sadece. 
tavan yapıldı. Tavan olarak da zaten ne yapıldı? Ça
tının alt yüzüne, yani evlerin tavanı olacak kısımlara 
tahta kaplama yapıldı, üzerine de Izocam serildi (ya
rısına da serilmedi ya, onu da söz konusu etmiyo
ruz); fakat su 'başmanından, daha doğrusu döşeme 
seviyesinden hatılın üstüne kadar, yani tavan sevi
yesi dediğimiz yere kadar, tavan da yok, sadece ah
şaptan yapıldı; 'bunun ölçüsü de 2,54 metredir; pro
je de bakanlığınızdadır.. Bu 'bakımdan da, bu bina
lara çatılar yapılırken, çatının aktarılması, götürül
mesi, yerine konulması, çatı fiyatının içine dahil ol-
malk üzere metreküp kereste fiyatıdır. Kerestenin 
metreküp fiyatı Bayındırlık ve iskân Bakanlığı fiyat
larında '60 bin veya 65 bin lira idiyse, tabiî ona göre 
65 hin lira çıkar; fakat müteahhide 16 hin liraya tah
sis kereste verilirse, tabiî ki bu fiyat düşürülür ve 
yarı fiyata gelir, o başka; fakat iş iskelesi bedeli 
verilmez. Niye? Çünkü duvar yüksekliği 2,54 met
redir. Birim fiyat tarifinde de okudum, «3 metreden 
aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli ödenmez» di
yor. 

Bu bakımdan, bu önergeyi vermiştim, Sayın Ba
kanımı üzmek için değil. Ayrıca, devletimizin, illa 
bir müteahhidi zengin edeyim diye poz numarala-

Şımdı, hu çatı makaslarına iş iskelesi bedelini 
Ödemiş olmak için 21 200 poz, 21 200/A şekline ge
tirilmiş ve diğer taraftan da iş iskelesi bedelini öde-
yefoilmelk için de 21 066 poz da tatteik olunmuştur. 
Halbuki, bu konutlarda ahşap makas çatı yapılma
sına ilişkin 21 100 pozun tarifinde...-

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Oturtma çatı. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Ahşap 
makasların imali, montajı, yerine konması, yatay ve 
düşey taşıma işleri tespit edilen 'fiyatın içindedir; 
ama 21 2O0/A yapmak suretiyle, belki birim fiyatı 
65 bin lira olan kereste yerine, tahsis kereste 'verdik
leri için, o şekilde fiyatı yarı yarıya indirilmiştir; çün
kü, 6 500 liraya tahsis kerestesi verildi. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — 6 500 değil, 16 bin kü
surdur. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantbğlu, siz devam edin. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY .(istanbul) — Efendim, Meclise yan
lış bilgi veriyorlar. 
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rmı değiştirip, fiyat yapmak suretiyle 'gayret göster
mesi de ayıp şeydir. Devletimizin de değil bu... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY ı^s'taribul) — Sayın Balkan, yanlış 
bilgi verildi, izahat vermem lâzım. 

BAŞKAN — Ben değerlendiririm Sayın Bakan. 
HİLMİ NALBANTOĞLU {Devamla) — Devleti

mizi 'bu işin dışında tutuyorum. Bu, oradaki kontrol 
mühendislerinin hatasıdır. Onun için müfettiş gön
derilmesini arzu ediyor ve istiyorum. 

Sağolun. 
BAŞKAN — Teşekkür .ederim Sayın Nalhantoğlu. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (îstaribul) — Yanlış teknik bilgi ve
rilmiştir, onu açıklamamda fayda vardır efendim. 

BAŞKAN — İleriye sürdüğünüz görüşlere yanlış 
anlam verildiyse, İçtüzüğün 70 inci maddesline göre 
açıklama hakkınız vardır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; ben soruya cevap verdim ve verdiğim ce
vaplar doğrudur. Ancak, Sayın Nalbantoğlu bir baş
ka konuyu daha dile getirdi; o da, 3 metreden da
ha düşük olan duvar yükseldiklerinde iş iskelesi be
deli verilmeyeceğidir. Bu, doğrudur. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Çatı içim
dir. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Çatı için, tavan İçin. 

41 Şimdi, eğer tarifler doğru okunursa, -iki bu konu 
Yüksek Fen Kurulu tarafından da incelenmiştir- bu 
evlerdeki duvarları incelerseniz, duvarların bir kıs
mı, yani blir istikamettekiler, 2,54 - 2,60 metre yük
sekliktedir. Öbür istikamettlekiler ise, üçgen şeklin
de, 5,66 metre yüksekliğe kadar gider ve mevzuba
his olan çatının altındaki kaplama işleridir, bunlar o 
çatının iki yanağında yapılmaktadır. Tavan, o esna
da yoktur. Tavanın üzerinde çalışmak diye bir konu 
yoktur; çünkü tavanlar ahşap tavandır, yani yük yük-
leyemeyeceğliniz tavanlardır. Evvela çatıyı yapıyorsu
nuz ve yüksekliği, yanlardaki duvarlardan hemen 1 
metre ötede, 3 metreriin üzerinle çıkıyor. Bunu ver
mek zorundasınız. Bu konu incelenmsiştir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Duvar 
iskelesi alır, iş iskelesi... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Sayın Nalbantoğlu, bu 

konu incelenmiştir ve bunun verilmesi gerektiği kabul 
edilmiştir, zatı âliniz, iyi ki bakanlıkta kati hesapçı 
değilsiniz. Çok yanlış yapardınız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Bakanı üzmemek için ben söz almıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst-
lenilişine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

BAŞKAN — 22 nci sıradaki, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, İçtüzüğün 97 nc'i 
maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs-
küdar-Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğlu 
Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/581) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Kayseri Milletvekilli 
Mehmet Üner'in, Üsküdar - Eminönü seferini yapan-
Şahit Karaoğlanoğlu Vapurundaki intihar olayına iliiş-
kin İçişleri Bakanından sorusu yer almaktadır. 

Sayın Üner?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, sigara 

alışkanlığına karşı piyasaya sürülen bir ilaca ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/584) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Sabri Irmak'ın, sigara alışkanlığına karşı piyasaya sü
rülen bir ilaca ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sorusu yer almaktadır. 

Sayın Irmak?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Sayın Irmak ikinci defa bulunmadıkları için, soru 

düşmüştür. 
25. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Sahin'irt, 

pancar üreticilerinin atacaklarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
yer almaktadır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmliştir. 
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- 26. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı vatan
daşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/587) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Denizi Milletvekili 
Haliil İbrahim Şahinin, Muğla llii Merkez Jandarma 
Karakolunda bazı vatandaşlara işkence yapıldığı id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sorusu yer almak
tadır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere, ertelenmiş-

Hir. 

27. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Konya Milletvekili 
Salim ErelMn Başbakandan sorusu Sayın Erel'in izinli 
olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

28. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars deprem konutlarında kulla
nılan galvanizli saçlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/590) 

BAŞKAN — 28 inci sıradaki, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

29. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham-
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/595) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Ağrı Milletvekili Pa
şa Sarıoğlu'nun, hampetrol alımlarına ilişkin Başba
kandan sorusu yer almaktadır. 

Sayın Sarıoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nm, 

Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, İstanbul Milletve
kili Günseli özkaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı 
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ne gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan so
rusu yer almaktadır. 

Sayın özkaya?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
31. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di

yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Ağrı Milletvekili İb
rahim Taşdemir'in, Diyarbakır Cezaevinde meydana 
gelen ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından so
rusu, mehil devam ettiğinden ertelenmiştir. 

32. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, ba
zı vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, bazı vatandaşların işkence sonu
cunda sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sorusu yer almaktadır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

KADİR NARİN (Ddiyarlb'alkır) — tnşalalh (bakan
da sakat ikalır da hepümliz kurtuluruz. 

33. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, Ali
ağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/599) 

BAŞKAN — 33 üncü sıradaki, İzmir Milletvekili 
Ali Aşkın Toktaş'ın, Aliağa Petro Kimya Komplek
sine ilişkin Başbakandan sorusu, Sayın Aşkın izinli 
olduğundan ve mehil sürdüğünden ertelenmiştir. * 

34. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İlinde yaptırılan sosyal meskenler için Belediye 
Encümenince ek ücret kararı alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600). > 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Samsun Milletve
kili Hasan Altay'ın, Samsun İlinde yaptırılan Sosyal 
meskenler için belediye encümenince ek ücret kararı 
alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Altay?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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VII. — KANUN TASARI VE TEKLIFLERİYL 

1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
1475 Sayılı İş Kanununun 2869 Sayılı Kanunla De
ğişik 70 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan ve 4 Arkadaşının, 25.8.1971 
Tarih ve 1475 Sayılı İs Kanununun 29.7.1983 Tarih 
ve 2869 Sayılı Kanunla Değişik 70 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/185, 2/223) (S. Sa
yısı : 404) (1) 

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

Birinci sırada 404 sıra sayılı, İstanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya'nın, 1475 Sayılı İş Kanununun 2869 
Sayılı Kanunla Değişik 70 inci Maddesinin Son Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 
Edirne Milletyekili Türkân Turgut Arıkan ve 4 Ar
kadaşının, 25.8.*1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanu
nunun 29.7.1983 Tarih ve 2869 Sayılı Kanunla Deği
şik 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almıştır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum. Komisyon raporunun okunması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 1475 sa
yılı İş Kanununun 2869 sayılı Kanunla değişik 70 inci 
Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile (2/185); 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 4 
Arkadaşının; 25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Ka
nununun 29.7.1983 Tarih ve 2869 Sayılı Kanunla De
ğişik 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/223), Komisyonumuzun 23.1.1986 
tarihli 10 uncu Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, İşçi ve 
İşveren temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip gö
rüşülmüştür. 

Birinci teklif ile, kadın işçilere doğumdan sonraki 
6 haftalık ücretli izinden sonra isteğe bağlı olarak ve-

(1) 404 S. Sayılı Basmayabı Tutanağa eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

rilen 6 aya kadar ücretsiz izin süresinin 1 yıla çıkar
tılması; ikinci teklif ile de analık halinde çalıştırma 
yasağının 6 haftadan 12 haftaya ve buna ilaveten 
istek halinde verilen 6 aya kadar ücretsiz izin hak
kının da 1 yda yükseltilmesi öngörülmektedir. 

Komisyonda yapılan görüşmelerde; 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla deği
şik 108 inci maddesine göre doğum yapan Devlet 
memuruna isteği üzerine altı haftalık izinden sonra 
altı aya kadar aylıksız izin verilmekte olduğu; İş Ka
nununun 70 inci maddesinde 2869 sayılı Kanunla ya
pılan değişiklikle kadın işçilere de istekleri halinde 
doğumdan sonraki altı haftadan sonra altı aya kadar 
ücretsiz izin verileceğinin hükme bağlandığı ve dola
yısıyla bu konuda işçi ve memur kadınlar arasında 
eşitlik sağlandığı; 

Ücretsiz izin süresinin bir yıla çıkartılmasının ge
rek işçi, gerekse işveren açısından bazı mahzurlar 
doğuracağı; zira, doğum sebebiyle üç ay işinden ay
rı kalan yetişmiş bir elemanın bir yıl daha çalışma 
hayatından uzaklaşması, onun yerine bir başkasını 
ikame etme mecburiyetini getireceği ve neticede kadın 
işçi çalıştırmanın cazibesini kaybederek bir külfet ha
line geleceği, işverenleri kadın işçi çalıştırmamaya 
sevkedeceği; 

İşçiler lehine getirilmek istenen bu düzenlemele
rin, memurlarla temin edilmeye çalışılan paralelliğin 
bozulmasına, fazla sayıda kadın işçi çalıştırılan işyer
lerinde doğum iznine ayrılmalar sebebiyle büyük öl
çüde işgücü kaybının yaratılmasına ve memleket eko
nomisine menfî yönde tesir etmesine sebep olacağı; 
şeklinde görüşler dile getirildiğinden, teklifler Ko
misyonumuzca benimsenmemiş ve maddelerine geçil
meden tümü reddedilmiştir. 

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

Başkan 
Mustafa Balcılar ve 
Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bizdeki kayıtlara göre, rapor üze
rinde şahıstan adına söz isteyenler: Türkân Arikan 
ve Gikıseİ Özkaya. 

Rapor üzerinde gruplar veya hükümet adına söz 
isteyen var mı? Yok. 

(Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne)— Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamızın 
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41 indi maddesi, ailenin, Türk toplumunun temeli 
olduğunu; devletin, ailenin huzur ve refahı, özel
likle ananın ve çocukların korunması için gerekli 
tedbirler1] alacağını belirtmiştir. 

Yürürlükteki Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
nın 47 nci paragrafında da, bebek ölüm hızının azal
tılması, çocukların sağlık ve sosyal durumlarının iyi
leştirilmesi ve doğum öncesinden başlamak üzere, 
ana - çocuk sağlığı gibi hizmetlere önem verileceği 
öngörülmüştür. 

Geleceğiımizin teminatı çocuklarıımızdır. Yarın şu 
sıralarda çocuklarıımız görev yapacaklardır. Çocuk
larımızın, bedenseli ve ruhsal açıdan sağlıklı olma
ları anahedef olmalıdır. Bunun en önemli unsur
ları arasında da aile, ana ve beslenme yer a-lma'kta-
dır. Çocuğun beslenmesinin düzenli olması, vitamin 
ve aşılarının 'kontrol altında tutulttnası, temizliğinin 
sistemli bir şekilde yapılması, bebeğin bedensel ve 
ruhsal sağlığı üzerinde olumlu etikiler yapmakta
dır. 

Kaldıki, bunların da ötesinde, çocuğun anasev-
gisini hissetmesi, güven duygusunu artırmakta ve ge
lişmesini olumlu yönde etkilemektedir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde, anasız çocukların 
çok iyi bakıldığı kurumlarda, çocukların teker teker 
belirli bir yaşa ulaşamadan öldükleri görülmüştür. 
Oysa bebeklerin beslenmeleri, bakımları, temizlikle-
ri ve kaldıkları ortam kusursuzdu,' bakıcılar çok iyi 
eğitim görmüş'tü. Peki, bu 'bebekler neden ölüyordu? 
Bu soruya cevap aramalk üzere kontrol grupları oluş
turularak araştırmalar yapıldı. Aynı ortam, aynı bes
lenme ve aynı temizlik şartları içlinde iiki grup bebe
ğin büyümeleri kontrol edildi. Birinci grup bebeğ'n 
ana kucağından, ikinci grup bebeğin batıcı kucağın
dan yararlanması sağlandı. Sonuçta görüldü ki, bakı
cılarla büyüyen çocuklarda, bir hastalığa bağlı olma
yan ölümler vardı. Kısacası, bebek, beslenme ve te
mizlik şartlarının da ötesinde ana kucağının sıcak 
ve müşfik sevgisine muhtaçtı. 

Sayın, milletvekilleri, ülkemüzde ekonomik ve sos
yal değişiklikler, çekirtfek aileleri ortaya çıkarmış
tır. Aktif olarak çalışanların yaklaşık yüzde 38'i 
kadındır, sayı giderek artmaktadır. Her ne kadar iş
yerlerinde emzirme odaları bulunmakta, analara süt 
izni verilmekte ise de, bu, temel bir çözüm getirme
mektedir. 

©eteklerin bakılmak üzere, her gün aile büyük
lerine veya bakımevlerine bırakılması da sakıncalar 
yaratmaktadır. Bir yandan, kirli ve soğuk hava şart-
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lan, bebeğin sağlığını olumsuz etkilemekte, öte yan
dan, taşıma maliyetleri ailede sorunlar yaratmakta
dır. Kaldıki, çalışan ana ve babaların, bebeklerini 
tam bir güvenle bırakabilecekleri bakımevlerinin sa
yısı da yetersizidir. Nitekim, gündüz bakımevlerinin 
ve kreşlerin sayısı 19831te ancak 316'ya ulaşabil
miştir ve söz konusu kuruluşlarda 0 - 6 yaş arasın
da toplam 20 279 bebeğe hizmet verilehMmekte-
dıir. 

Bebeğin bakımının (güvence altına alınamaması, 
çalışan ıgenç anne ve babaların işteki verimliliklerini 
de etkilemekte ve gerek işletme düzeyinde, gerek 
makro düzeyde görünmeyen bir maliyet unsuru ol
makta; ayrıca, aile içinde huzursuzluk da ortaya çık
maktadır. 

Biliyorsunuz, özel kreşler için 5 yıl vergÜ muafi
yeti tanındı; ama ne oldu biliyor musunuz; ücret 
ucuzlayacağı yerde arttı. Bugün karı, koca çalışan 
ve ikisinin eline toplam 100 - 120 bin lira geçen bir 
ailenin, bakımevi ve kreş ücretlerini karşılaması 
gerçekten bir sorundur. 

Mevcut yasalara göre, analık halinde kadın işçi
nin doğumdan önce 1,5 ay, doğumdan sonra ise, 1,5 
ay olmak üzere toplam 3 ay çalıştırılması yasaktır. 
İsteyen kadın işçi, ayrıca 6 ay ücretsiz izin alabil
mektedir; yani, doğumdan sonra, kadın işçi 1,5 ay 
geçici iş göremezlik ücreti alarak, 6 ay da ücretsiz 
izinli olarak 7,5 ay çocuğu ile beraber olabilmek
tedir. Bu düzenlemenin amacı, doğumdan önce ana
nın ve çocuğun sağlığını korumak, doğumdan sonra 
da bebeğin düzenli beslenmesini ve bakımın sağla
maktır; ancak, bu süre esas amacın gerçekleşmesi 
için yeterli olmamalktadır. Zira, bebeğin ilk yılı çok 
önem taşımaktadır. Getirilen teklifle, geçici iş göre
mezlik ücreti ödenerek, çalışma yasağı konulan süre 
1,5 aydan 3 aya, ücretsiz izin süresiniin 6 aydan bir 
yıla çıkarılması sağlanacaktır. İsteyen çalışan kadına 
bu imkân verilmektedir. Böylece, hiç değilse bebe
ğin 1 yıl 3 ay .ana sütüyle beslenmesi ve ana sev
giliyle yoğrulması sağlanacaktır. Bu durum, sev
giyle büyüyen bebekte, sevgi duygusunun filizlenme
sine ve kökleşmesine yardımcı olacaktır. 

izin süresinin bir yıla çıkarılması, işçiler açısın
dan bir mahzur yaratmayacaktır inancındayım. Türk 
insanına has olan yardımlaşma duygusuyla, kadın iş-
çilerim'izin birbirlerine yardımcı olmalarını kamçıla
yacaktır. İşveren açısından da çok büyük bir mah
vet unsuru olmayacaktır. Belki de psikolojik etken
lerle verimin • yükselmesi, maliyet düşürücü bir rol 
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oynayacaktır. Birçok 'halde, 15 kişi çalışılan bir yer
de, 14 kişi ile de aynı işin yapılması mümkün ola
bilecektir. Gereken hallerde de yedek bir işçiye iş 
imkânı sağlanmış olacaktır, yani, istihdama dolaylı 
bir katkısı da 'olabilecektir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca, 1984 yılında yakla
şık 1 milyar lira geçüci iş göremezlik ücreti öden
diği açıklanmıştı. Getirdiğimiz değişiklikle, bu, aza
mî olarak iki katına çıfca'Mleektir; ancak, bal ke
seden her kesime verdiğiniz teşviklere nazaran, 2 
milyarl'ilk Bir teşviki, geleceklerimizin teminatı olan 
çocuklarımızdan neden esirgeyelim? 

Komisyonda, işveren temsilcisi, bu teklifin iş
yerlerine büyük külfet getireceğini söylemiş; bir yıl 
çalışmayan işçilerin beceri ve yeteneklerini kaybe
deceklerini ifade etmiştir. Türk kadınını bu kadar 
küçümsememek gerek'ir. Beceriler bu kadar kolay 
kaybedilmez. Kaldı'ki bir iki günde eski alışkanlık
larını elde edecekleri kuşkusuzdur; hele iç huzuru içe-
rislinde işbaşı yapıyorlarsa. 

Ülkenin katmerli ve kaymaklı imkânlarından bol 
bol yararlanan işverenlerin, çalışan kadınlarımızın 
çocuklarından bu imkânları esirgememeleri gerekir. 
İşletme içinde, gereksiz ve lüks birtakım harcamalar 
kontrol altına alınıp tasarruf edilerek, geleceğimizin 
temin altı olan çocuklarımıza bu imkân pekâlâ verile
bilir. Artık, nalıncı keseri gîbi hep kendim'ize değil; 
marangoz testeresi gi!hi bir sana, bir bana anlayışını 
benimsememiz gerekir. Bu ülkenin çok büyük im
kânlar sağladığı işverenlere, küçücük bazı külfet
ler yükleyecek diye, ıgeleceğkriizlle yakından ilgili bir 
teklifi geliniz dışlamayalım. 

Yüksek Meclise saygılar sunarım. (Bağımsızlar ve 
MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Şahsı adına Sayın Günseli özkaya, buyurun efen

dim'. 
GÜNSELİ! ÖZKAYA (Istaribul) — Sayın Baş

kan ve burada bulunan sayın milletvekilleri; büyük 
bir inançla ve uluslararası antlaşmalara sadık kal
mayı sağlamak amacına da yönelik olmak üzere, pek mü-
tevazi hür şekilde bk kanun önerisini huzurlarınıza 
getirmiştim; ama, inandığınız bir davayı savunmak 
için, inançla dinleyen bir Meclis ve teklifim üzerin
de söz alanların bulunmasını isterdim. İnanın, artık, 
geUird'iğtlm önerinin gerekçesini söylemek ve savun
mak gereğini bile duymuyorum. 

Burada bulunan arkadaşlarıma, özellikle içten ve 
çok samimî olarak teşekkür ediyorum; ama, gruplar 
adına tek kişi söz almıyor ve bomboş sıralar... 

Türk kadını buna layık değil, çok değerli arka
daşlarım. Nüfusumuzun yarısını teşkil eden Türk ka
dınları ive Türk anaları adına bu davranışı protesto 
ediyor, Tüzüğün bana verdiği yetkiye dayanarak, bu 
yasa teklifimi geri alıyor ve Sayın Başkanlığın ge
rekli işlemi yapmasını rica ediyorum. 

Tekliiflimi geri aüdığıma dair belgeyi de Sayın 
Başkana sunuyorum... (Alkışlar) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Özkaya ben geri almıyorum, tescil ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 

ÖÜNİSBIİ ÖZKAİYA (İstanbul) — ... Ve de üzü
lerek salonu terk ediyorum... Otstaribul Milletvekili 
Günseli özkaya, Genel Kurul salonunu terk etti) 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

EYÜP AŞIK (TDraibzon) -— Bekleyin, bekleyin; 
sayın bakan cevap verecek şimdi. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Ben 
geri almıyorum, tescil edilişin. Benim teklifim ayrıdır, 
ben geri almıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri'... (ANAP sıralarından, «Geri 
alMı, geri aldı» sesleri.) 

Türkân Hanım geri almadı efendim. (ANAP sı
ralarından, «Aldı, aldı» sesleri) 

Geli aldılaırsa konuşmayayım efendim. 
IBAŞKAN — Sayın Özkaya kanun tekliflerini 

geri aldılar. Sayın Arıkan'ın... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ben 
teklifimi geri almıyorum efendim, benimki ayrı. 
Zabıtlara geçsin, ben geri almıyorum. 

IBAŞKAN — Şimdi Sayın Bakan, Sayın Özka-
ya'nın teklifi üzerinde söz aldınızsa, bu hususu oya 
sunmam lazım efendim: 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLt (Devamla) — Hayır efen
dim, genelde konuşacağım. 

IBAŞKAN — Sayın Bakan, müzakere açılmış ol
duğundan, siz geneldeki konuşmanızı sürdürünüz 
efendim. Sayın Özkaya'nm geri alma önergesini, Ko
misyon raporunu oylamadan evvel işleme koyaca
ğım. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLt (Devamla) — Sayın 'Başkan, 
değerli miılletvekıilileri; verilen bu Kanun tekliften 
hakkında, zabıtlara geçmesi bakımından açıklama 

349 — 
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yapmayı yararlı gördüğüm için söz almış bulunuyo
rum. 

(Bilindiği gıübi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun «Geçici iş görmezlik ödeneği» başlıklı 49 uncu 
maddesi, «İKendisıi için doğumdan önceki bir yıl için
de en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş bu
lunan sigortalı kadının analığı hallinde, doğumdan 
önceki ve sonraki altışar hafta sürede, çalışmadığı 
her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir» hük
münü amirdir. 

Sigortalı kadınlar için (Sosyal Sigortalar mevzua
tında tanınan bu hak, 1475 sayılı İş Kanununun 70 
nci maddesinde de, aynı paralelde düzenlenmiştir. 
1475 sayılı İş Kanununun 70 noi maddesi, kadın iş
çilerin doğumdan önce 6 ve doğumdan sonra 6 haf
ta olmak üzere, 12 haftalık süre içinde çalışmaları-
nı yasaklamıştır. Buna karşılık, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 104 üncü maddesinde, kadın 
memura doğum yapmadan önce 3 hafta ve doğum 
yaptıktan sonra 6 hafta süre ile İzin verileceği 'belir
lenmiştir. 

Belirtilen kanun hükümlerinden de anlaşılacağı 
üzere, çalışma hayatının kendi içinde özel şartları dü
şünülerek hamile kadın işçinin korunması amacıyla 
ve çocuk sağlığı gibi sebeplerle doğum öncesi veri
len izin, devlet memuru kadınlara verilen izne na
zaran 2 kat daha fazla olarak tespit edilmiştir. 

'Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisince, 
29.7.1971 tarih ve 1451 sayılı Kanunla onaylanmış 
bulunan, Sosyal Güvenliğin Asgarî 'Normları Hakkın
da 102 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin 
«Analık yardımları» başlıklı 8 inci 'bölümünün 52 nci 
maddesinde, gebelik, doğum ve 'bunlardan isleri ge
len hastalık ve arızalar sonucu, iş göremezlik halle
rinde yapılacak yardımlarım, yardımı gerektirecek 
vakanın devamı süresince sağlanacağı; ancak periyo
dik ödemelerin 12 hafta olarak tahdit olunabileceği 
belirtilmiştir. 

1475 sayılı iş Kanununun 70 nci maddesi ile 
506 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi, Sosyal Gü
venliğin Asgarî Normları Hakkında 102 sayılı Ulus
lararası Çalışma Sözleşmesi hükümlerine uygun şe
kilde hazırlanmış ve uygulanmaktadır. 

Ayrıca, doğum sonrası 6 hafta Istirahatini kul
lanan sigortalı kadının, sağlık durumu dolayısıyla, iş 
göremezlik durumu doktor raporu ile tespit edilmesi 
hallinde, sigortalı kadın .işçiye 6 ila 1!8 ay süre ile 
istirahat raporu verilebileceği gibi, kendisine bu sü

re içinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi de 
mümkündür. 

Bu sebeple kanun teklifinde öngörülen doğum 
sonrası 6 hafta istirahat süresinin, 12 haftaya çıkar
tılması; Sosyal Güvenliğin Asgarî Normları Hakkın
da Sözleşmeye uygun olmadığı gibi, özellikle fazla 
sayıda kadın işçi çalıştıran iş yerlerinde 'büyük ölçü
de işgücü kaybına da sebebiyet verecektir. 

, Kanun teklifinin Sosyal Sigortalar Kurumu 'bakı
mlından ise durumu şu şekildedir : Doğum öncesi ve 
doğum sonrası istirahatlerle ilgili, kurum geçici İş 
göremezlik ödeneği, 1982 yılında 470 milyon, 1983 
yıllında 633 milyon, 1984 yılında 86'1 milyon ve 1985 
yılında da 1 milyar 119 milyon Türk Lirası olarak 
ödenmiştir. 

Doşum sonrası 6 hafta sürenin 12 haftaya çıkar
tılması, kurum ödemelerinde yüzde 30 oranında 'bir 
artışa sebebiyet verecektir. 

Bir fikir vermek bakımından ve diğer ülkelerle 
kıyaslama yapabilmek amacıyla bazı ülkelerden ör
nek vermek istiyorum : Bu izin, Belçika'da 14, Kıb
rıs'ta 12, Danimarka'da 14, Yunanistan'da 12, İzlan
da'da 12, Lüksemburg'ta 16, Hollanda'da 12, Por
tekiz'de 12 ve İsviçre'de 10 hafta olarak verilmek
tedir. 

Yüce Meclisin bilgilerine saygı ile arz ederim. 
(ANAP şuralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başka söz isteyen arkadaşımız vaır mı? Yok. 
Komisyon raporu üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Ancak bu arada teklif sah iplerinden İstanbul 

Milletvekili Sayın Günseli Özkaya'nın, kanun tek
lifini geri alma talebi vardır; okuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1475 sayılı İş Kanununun 2869 sayılı Kanunla 
Değişik 70 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifimi, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 76 mcı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca 
geri işlem yapılması talebiyle geni aldığımı saygı ile 
bilgilerinize sunarım. 

Günseli özkaya 
istanbul 

BAŞKAN — 'içtüzüğün 76 nci maddesinin 3 üncü 
fıkrasında, «Bu tasarı ve teklifler gündeme alınmış-
larsa geri alınmaları için Genel Kurulun karar ver
mesi gerekir» denilmektedir. 

Sayın Günseli özkaya'nın teklifinin geri verilme
sini oylarınıza sunmadan önce, içtüzüğümüzün 76 
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ncı maddesini sizlere bir defa daha okumak istiyo
rum:1 

«Hükümet veya teklif saıbibi, verilen kanun tasa
rısı veya tekliflerini, gündeme alınmadan evvel Genel 
Kurula bilgi verilmek şartıyla geri alabilirler. 

Şu kadar ki, bu tasarı veya kanun tekliflerini 
diğer bir üye veya esas komisyon üzerine alırlarsa 
görüşmeye devam olunur. 

Bu tasarı ve teklifler gündeme alınmışlarsa geri 
alınmaları içiin Genel Kurulun karar vermesi gere
kir.» 

Sayın özkaya teklifini geri almak istiyor. Ancak, 
Sayın özkaya'nın teklifinin geri verilmesi içlin Genel 
kurulun karan gerekiyor. Bu nedenle oylama yapa
cağım: 

Teklifin geri alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Teklifin geri alınması kabul edilmemiştir. 

Komisyon raporu üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştı. Komisyon raporunu oylarınıza sunacağım: 
Ancak, yine kısa bir açıklama yapmak durumunda
yım; komisyon raporu kabul edildiği takdirde teklif 
reddedilmiş olacaktır; komisyon raporu reddedildiği 
takdirde teklif İçtüzüğün 81 inci maddesine göre ko
misyona geri verilecektir. 

Komisyonun, tekliflerin reddine dair raporunu ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyonun rapo
ru kabul edilmiş, böylece teklifler reddedilmiştir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
ve 4 Arkadaşının, 17 . 7 . 1964 Tarih ve 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 49 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/224) (S. Sayısı : 
403) (1) 

BAŞKAN — Kanun Tasarı ve tekliflerinin 2 nci 
sırasında, 403 sıra sayıyla kayıtlı, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan ve 4 Arkadaşının, 17.7.1964 
Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 49 
uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko.misyonu Raporu 
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla
rınıza sunuyorum: Komisyon raporunun okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon rapo
runun okunması kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum : 

(1) 403 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa Eklidir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 4 

arkadaşının; 17 . 7 . 1964 Tarih ve 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 49 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/224), Komis
yonumuzun 23 . 1 . 1986 tarihli 10 uncu Birleşimin
de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, işçi ve işveren temsilcilerinin de 
katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Teklif ile, analık halinde sigortalı kadının doğum
dan sonra 6 hafta olan geçici iş görmezlik ödeneği
nin 12 haftaya yükseltilmesi öngörülmektedir. 

İşçiler lehine getirilmek istenen bu düzenleme; me
murlara temin edilmeye çalışılan paralelliğin bozul
masına, fazla sayıda kadın işçi çalıştırılan işyerlerin
de doğum iznine ayrılmalar sebebiyle büyük ölçüde 
işjgücü kaybının yaratılmasına ve memleket ekonomi
sine menfî yönde tesir etmesine sebep olacağından, 
mezkûr teklif Komisyonumuzca benimsenmemiş ve 
maddelerine geçilmeden tümü reddedilmiştir. 

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

Başkan 
Mustafa Balcılar 

ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Başkanlığımızdaki kayıtlara göre ra
por üzerinde şahsı adına Sayın Türkân Arıkan söz 
istemiştir. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
•Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ikinci teklifimi, 
birinci teklife paralel olarak, hazırlamıştım ve 1475 
sayılı Kanuna paralel olarak 506 sayılı Kanunda ya
pılması gereken değişiklikleri kapsamakta idi. 

Ayrıca, bu yönde işçiler ile devlet memurları ara
sında birtakım farklılıklar da vardı, onun için 657 sa
yılı yasada aynı paralelde bir değişiklik yapılmasını 
öngören yasa teklifimizi vermiştik; sanıyorum o tek
lifimiz de Plan ve Bütçe Komisyonunda beklemek
tedir. 

Maalesef, bir önceki yasa teklifi reddedilmiş ol
duğu için, ötomatikman bu teklifin de reddedilmesi 
gerekir. 

Ancak, hükümet programından bir pasajı okuma
dan kendimi alamıyorum. Sayın üyeler, Sayın Baş
bakanımız 19 Aralık 1983 günü yüce Mecliste hü
kümet programını okumuştur. Programdan bir bolü-
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mü sizlere aktarmak istiyorum: «Sayın üyeler, ço
cuklarımız ve gençlerimiz cemiiyetimizin geleceğinin 
temünatı ve en değerli varlıklarıdır. Süratle kalkınan 
ve refah seviyesi yükselen Türkiye'mizi millî, manevî 
ve kültürel değerleri mükemmel olarak yetiştirilen 
ve eğitilen gençlerimize devretmek en önemli hedefleri
mizden birisidir. 

Çocuklarımızın, daha doğum öncesi safhadan 
ıbaşlamak üzere, gelişmelerinim her safihasında ihtiyaç 
duyulan her çeşit ana ve çocuk sağlığı hizmetlerine 
büyük bir önem verilecektir. Beden ve ruh sağlığı 
daha güçlü nesiller yetiştirmeleri için, dar gelirli aile
lere sosyal yardım yapmak gayesini de taşımakta
yız. Çocuklarımıza ve gençlerimize götürülecek hiz
metlerin ve tesislerin yaygınlaştırılması için gerekli 
tedbirler alınacak, bu konuda, kalkınmada öncelikli 
yörelerle, ihtiyacın fazıla olduğu şehirlere öncelik 
verilecektir.» 

Bir önceki yasa teklifinin reddine ilişkin kararlarla, 
çocuklarımızın geleceğini emniyet altına aldınız!.. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; ülkemizin ve cumhuriyetimizin en 
büyük teminatı olan çocuklarımıza, b'izîim hükümeti
miz döneminde sahip çıkıldığı kadar hiçbir dönem
de sahip çıkı'lmamıştır. Onların doğum öncesinden, 
küçük çağlarda yetişmesine kadar ve okul çağlarında-
ki bütün ihtiyaçları yine bizim hükümetimiz zama
nında en iyi şekilde karşılanmıştır: örnek mi isti
yorsunuz, işte aşı kampanyamız; örnek mi istiyor
sunuz, işte çocuk bahçeleri; örnek mi istiyorsunuz, iş
te ilkokullara yapılan yardımlar; örnek mi istiyorsu
nuz, işte yüksek tahsil gençlerinin yurt hizmetleri. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Yap
ma Sayın Bakan!.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Teklifin reddine dair komisyon raporunu oy

larınıza sunacağım: Demin de belirttiğim gibi, rapor 
kabul edildiği takdirde, teklif reddedilmiş olacak; ra
por reddedildiği takdirde, İçtüzüğün 81 inci maddesi
ne göre, teklif komisyona geri verilecektir. 

Komisyon raporunu kabul edenler... Kabul etme
yenler... Komisyon raporu kabul edilmiş ve böylece 
teklif reddedilmiştir. 

3. — Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli ve 
Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Ticarî Se
netler Üzerindeki Ademî Tediye Protestolarının Kal
dırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 
inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme 
Alınma Önergesi (2/228) (S. Sayısı : 405) 

'BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, 405 sıra sayılı, 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli ve Mardin Mil
letvekili Süleyman Çelebi'nin, Ticarî Senetler üzerinde
ki Ademî Tediye Protestolarının Kaldırılması Hak
kında Kanun Teklifinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 
Hükümet yerinde olmadığından, kanun teklifinin 

görüşülmesi bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
. Sayın milletvekilleri, gündemimizde bugün için 

görüşülecek başka konu kalmamıştır. 
Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için 

27 Şubat 1986 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 18-33 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAÎR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 
9 arkadaşının, milletvekili lojmanları sitesi inşaatının 
ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyul
madığı ve proje bedelinden fazla ödemede bulunul
duğu iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kanramanmaraş'da yayımlanan bir 
gazetedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/480) 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

6. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya

bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
<6/544) (1) 

7. — Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehroz-
oğlu'nun, Mardin İlindeki örnek tarım çiftliği ara
zisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/541) 

8. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalıbantoğlu' 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) (1) 

9. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay ili çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) (1) 

10. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Baya-
zıt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı hareket eden
ler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/548) 

11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî par
tilerin genel başkanları ile bazı gazete temsilcileri 
arasında düzenlenen televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/558) 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstan
bul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

13. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

14. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

15. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, emekli eğitmenlere ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi 
soruya çevrilmiştir. 

uyarınca sözlü 

(Devamı arkada) 



16. - Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Merkez - Dağdemirler Köyünün içme suyu so
rununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/565) 

17. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

18. — tçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Mersin 
ve Tarsus'ta çevre kirliliğinin önlenmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/571) 

19. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke' 
nin Denizli - Pamukkale Jandarma Karakoluna iliş
kin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576} 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars deprem konutları çatı makasla
rının birim fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst
lenilmişine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs
küdar - Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğlu 
Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/581) 

24. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, sigara 
alışkanlığına karşı piyasaya sürülen bir ilaca ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/584) 

25. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
pancar üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) 

26. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

27. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

28. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars deprem konutlarında kulla

nılan galvanizli saçlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/590) 

29. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham-
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/595) 

30. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne giıbi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü" soru önergesi (6/596) 

31. -— Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

32. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve öl
düğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

33. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, Ali
ağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/599) 

34. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İlinde yaptırılan sosyal meskenler için Belediye 
Encümenince ek ücret kararı alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

1475 Sayılı İş Kanununun 2869 Sayılı Kanunla De
ğişik 70 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan ve 4 Arkadaşının, 25.8.1971 
Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 29.7.1973 Tarih 
ve 2869 Sayılı Kanunla Değişik 70 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/185, 2/223) (S. Sa
yısı : 404) (Dağıtma tarihi : 24.2.1986) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
ve 4 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 49 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/224) (S. Sayısı : 
403) (Dağıtma tarihi : 24.2.1986) 

3. — Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli ve 
Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Ticarî Se
netler Üzerindeki Ademî Tediye Protestolarının Kal
dırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 
inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme 
Alınma önergesi (2/228) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma 
tarihi : 24.2.1986) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 404 

İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nm, 1475 Sayılı İş Kanu
nunun 2869 Sayılı Kanunla Değişik 70 inci Maddesinin Son Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Edirne Mil
letvekili Türkân Turgut Arıkan ve 4 Arkadaşının, 2 5 . 8 . 1971 
Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 2 9 . 7 . 1983 Tarih ve 2869 
Sayılı Kanunla Değişik 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

(2/185, 2 /223) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

1475 Sayılı İş Kanununun 2869 Sayılı Kanunla Değişik 70 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilme
sine Dair Kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini saygı ile arz ederim* 

Günseli Özkaya 
istanbul Milletvekili 

G E R E K Ç E , 

iş Kanununda doğum öncesi 6 hafta ve doğum sonrası 6 hafta ücretli izin verildiği halde, Devlet Memur
ları Kanununun 104 üncü maddesi memur kadınlar aleyhine eşitliği bozmuştur. 

Birleşmiş Milletlerin programladığı 1975 Kadın Yılı dolayısı ile kabul edilen ilkeler ışığında, ülkemizde 
daha önce düzenlenen yasalarda ilkeler yer almamış ve bu eşitlik sağlanamamıştır. 

Bu nedenle devlet memuru olan hanımların da, bu haktan, aynı süre içinde işçi kadınlar gibi yararlan
ması çalışma hakkının düzenlenmesinde eşitsizliği gidere çektir, 

Ayrıca, 1975 Kadın Yılı dolayısı ile yapılan toplantılarda, doğum sonrası 6 hafta ücretli izine ilaveten is
teğe bağlı olarak bir yıllık ücretsiz izin hakkı tüm işçi ve memur kadınlarımıza tanınmalıdır. 

Zira, kreşlerin genelleşmediği, kreşlerin bulunduğu bölgelerde ise devletçe sübvansiyon desteği olmadığı 
veya vergi indirimi bulunmadığından, kreş bulanların da çocuklarını göndermesi malî yönden olanak dışı 
kalmıştır.. 

Aslında, 1975 yılından itibaren 10 yıl uzatılarak 1985'e kadar uygulama için sarkıtılan kadın yıllarının 
limit zaman diliminde, bu hakkı tanımak ulusal yükümlülüklerden doğmaktadır. 

Bunun yanında, sağlıklı bir kuşağın yetişmesi çaba sı, Türkiye Cumhuriyetinin geleceğine yönelik en önemli 
ulusal bir önlem olduğundan, 6 aylık ücretsiz sürenin bir yıla uzatılması bu önlemin gereğidir. 

Böyle bir izin, ihtiyaç halinde isteğe bağlı olduğun dan, ancak, talep halinde işlerlik kazanacaktır. 
Bir yaşından sonra, çocuk bakımı bir yıl öncesinin zorluklarını bazı noktalarda aştığından, bir yıldan daha 

az olan, örneğin 6 ay ücretsiz izinler amaca ulaşamamaktadır. 
Yukarıdaki kısa açıklanan nedenler, kanunlar önünde eşitlik ilkesi ve genç annenin iş verimi ile bebeğin 

sağlıklı yaşamını sağlama zorunluğundan doğmaktadır. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GÜNSELİ ÖZKAYA'NIN TEKLİFİ 

1475 Sayıü İş Kanununun 2869 Sayılı Kanunla Değişik 70 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş Kanununun 2869 sayılı Kanunla değişik 70 inci maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İsteği halinde kadın işçiye, doğumdan sonraki 6 haftadan sonra bir yıla kadar ücretsiz izin verilir. Bu 
süre, ücretli izin hakkının hesabında nazara alınmaz. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayıh tş Kanununun 29.7.1983 Tarih 2869 Sayılı Kanunla Değişik 70 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğimi saygılarımızla arz ederiz. 3.4.1985 

Doç* Dr. Türkân Turgut Ar ikan Dr* Abdurrakman Dendrfaş Nazmi önder 
Edirne Milletvekili Hatay Milletvekili Muş MiU*tv»kili 

Mustafa Çarapçtoğht Murat Sökmenoğlu 
Balıkesir Milletvekili Hatay Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

A) 1475 sayılı iş Kanununun 70 inci maddesinde, analık halinde kadın işçilerin doğumdan önce 6 ve do
ğumdan sonra 6 hafta olmak üzere toplam 12 haftalık süre için çalıştırılmaları yasaklanmıştır ve isteyen ka
dın işçinin doğumdan sonraki 6 haftadan sonra da 6 aya kadar ücretsiz izin alabilme hakkı bulunmaktadır. 
Bu düzenlemenin amacı, bir yandan doğumdan önce ananın ve çocuğun sağlığını korumak, diğer, yandan 
doğumdan sonra özellikle bebeğin düzenli beslenmesini ve bakımını sağlamaktir. Ancak, yürürlükteki bu süre
ler sözkonysu amacın gerçekleşmesi için yeterli olamamaktadır. Zira bebeğin bakımı ilk yıl içinde çok önem 
taşımaktadır. 

Gerçekten, bir yaşına kadar ana sütünden yararlanması, beslenmesinin düzenli olması, vitamin ve aşılarının 
kontrol altında tutulması, temizliğinin sistemli bir şekil de yapılması ve pzelUkie ana sevgisini kisslştnteşi, be l^ 
ğ*n b^elenşel ve ruhsal yapısını ve gelişmesini olumlu yö nde etkileyen hususlardır. Nitekim, Amerika Birleşik 
Devletlerinde yapılmış olan bilimsel araştırmalar, ana kucağının sıcaklığından ve sevgisinden yararlanamayan 
veya kısıtlı olarak yararlanabilen çocukların sağlıkların in her yönüyle bozulduğunu ve bazı durumlarda her 
türlü maddî ihtiyaçlarının sağlanmasına rağmen, ana kucağında ana sevgisini hissedemeyen. bebeklerin öl
düğünü ortaya koymuştur, 

B) Ülkemizdeki ekonomik ve sosyal değişiklikler çekirdek aileleri ortaya çıkarmıştır. Aktif olarak çahş-
ma hayatına katılan kadınlarımızın sayısı da giderek artmıştır. Bebeklerin bakılmak üzere her gün aile bü
yüklerine veya bakımevlerine bırakılması, hem bebeğin sağlığı, hem de taşıma maliyeti yönünden sorunlar 
yaratmaktadır. Kaldı ki, çalışan ana ve babaların bebeklerini güvenle bırakabilecekleri gündüz bakımevle
rinin ve kreşlerin sayısı çok yetersizdir. Nitekim, bu tür kuruluşların sayısı 1983 yılında ancak 316'ya ula
şabilmiştir ve sözkonusu kuruluşlarda 0-6 yaş arasında toplam 20 279 çocuğa hizmet verilebilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 404) 
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Öte yandan, bebeğin bakımının ve beslenmeğinin güvence altına alınmaması, genç ana ve babaların işdeki 
verimlerini ve aile içindeki huzuru olumsuz yönde etkilemektedir. 

C) Anayasamızın 41 inci maddesinde, ailenin Türk toplumunun temeli olduğu, Devletin ailenin huzur ve 
refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için, gerekli tedbirleri alacağı belirtilmiştir. Yürürlükteki 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 447 nci paragra fında, da, bebek ölüm hıranın azaltılması, çocukların 
sağlık ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi ve doğum öncesinden başlamak üzere ana - çocuk sağlığı gibi hiz
metlere önem verileceği öngörülmüştür. 

Her ne kadar, ülkemizde bebek ölüm oranları 1978'de binde 103 iken 1983'te binde 83'e düşmüşse de, ge
lişmiş ülkelere göre çok yüksektir. 

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın beden sel ve ruhsal açıdan sağlıklı olarak topluma kazandı
rılmasında en önemli unsurlar «aile», «ana» ve «bes lenme^dir. Yukarıda açıkladığımız gerekçelerin ışığında, 
1475 sayılı Kanunun 70 inci maddesiyle analık halinde kadın işçilere tanınan hakların yeniden düzenlenmesi 
zorunluluğunu duyduk. Kanun teklifiyle, doğumdan sonraki süreleri iki katına çıkarmak suretiyle, Anayasamı
zın temel eşprişindje mevcut olan alenin, ananın ve çocuğun komnmaşı amacım güttük. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — öngördüğümüz değişiklikle, analık halinde kadın işçilerin doğumdan sonra 6 hafta olan ça
lıştırma yasağı 12 haftaya çıkarılmakta ve 6 ay olan isteğe bağlı «ücretsiz izin hakkı» bir yıla yükseltilmek
tedir. Böylece, bebeğin ilk yılında ana-çocuk beraberliği artırılmış olacak ve bakım sorunu bir ölçüde çö
zümlenebilecektir. 

Madde 2 ve 3. — Yürürlük ve yürütme hükümleri olarak düzenlenmiştir. 

EDİRNE MİLLETVEKİLİ TÜRKAN TURGUT ARIKAN VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayıh tş Kanununun 29.7.1983 Tarih ve 2869 Sayıh Kanunla Değişik 70 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 25.8.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanununun 29.7.1983 tarih ve 2869 sayılı Kanunla de
ğişik 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Analık halinde çalıştırma yasağı 

Madde 70. — Kadın işçilerin doğumdan önce 6 ve doğumdan sonra 12 hafta olmak üzere 18 hafta süre 
için çalıştırılmaları yasaktır. 

Ancak, bu süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse ar
tırılabilir. 

Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. 
İsteği halinde kadın işçiye, doğumdan sonraki 12 haftadan sonra, bir yıla kadar ücretsiz «ân verilir. Bu süre, 

ücretli izin hakkının. h^esabmda nazara alınrrîaz. 

Yürürlük 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 404) 



Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu 

Esas No. : 2/185, 2/223 
Karar No. : 6 

18 . 2 . 198b 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın; 1475 sayılı iş Kanununun 2869 sayılı Kanunla Değişik 70 inci 

Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile (2/185); 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 4 Arkadaşının; 25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanunu

nun 29.7.1983 Tarih ve 2869 Sayılı Kanunla Değişik 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/223), Komisyonumuzun 23.1.1986 tarihli 10 uncu Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, İşçi ve işveren temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Birinci teklif ile, kadın işçilere doğumdan sonraki 6 haftalık ücretli izinden sonra isteğe bağlı olarak ve
rilen 6 aya kadar ücretsiz izin süresinin 1 yıla çıkartılması; ikinci teklif ile de analık halinde çalıştırma ya
sağının 6 haftadan 12 haftaya ve buna ilaveten istek halinde verilen 6 aya kadar ücretsiz izin hakkının da 
1 yıla yükseltilmesi öngörülmektedir. 

Komisyonda yapılan görüşmelerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 
108 inci maddesine göre doğum yapan Devlet memuruna isteği üzerine altı haftalık izinden sonra altı aya 
kadar aylıksız izin verilmekte olduğu; iş Kanununun 70 inci maddesinde 2869 sayılı Kanunla yapılan deği
şiklikle kadın işçilere de istekleri halinde doğumdan sonraki altı haftadan sonra altı aya kadar ücretsiz izin 
verileceğinin hükme bağlandığı ve dolayısıyla bu konuda işçi ve memur kadınlar arasında eşitlik sağlandığı; 

Ücretsiz izin süresinin bir yıla çıkartılmasının gerek işçi, gerekse işveren açısından bazı mahzurlar doğu
racağı; zira, doğum sebebiyle üç ay işinden ayrı kalan yetişmiş bir elemanın bir yıl daha çalışma hayatından 
uzaklaşması, onun yerine bir başkasını ikame etme mecburiyetini getireceği ve neticede kadın işçi çalıştırmanın 
cazibesini kaybederek bir külfet haline geleceği, işverenleri kadın işçi çalıştırmamaya sevkedeceği; 

İşçiler lehine getirilmek istenen bu düzenlemelerin, memurlarla temin edilmeye çalışılan paralelliğin bo
zulmasına, fazla sayıda kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde doğum iznine ayrılmalar sebebiyle büyük ölçüde iş-
gücü kaybının yaratılmasına ve memleket ekonomisine menfî yönde tesir etmesine sebep olacağı; şeklinde gö
rüşler dile getirildiğinden, teklifler Komisyonumuzca benimsenmemiş ve maddelerine geçilmeden tümü redde
dilmiştir. 

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

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 
Kâtip 

Hamdi özsoy 
Afyon 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 

Başkaıivelkii 
Burhan Kara 

Giresun 
Üye 

A. Şevket Gedik 
Adama 

Üye 
M. Hayri OsmaniLöğlu 

Gaziantep 
(İmzalda buılüniaimaldı.) 

Üye 
Mustafa Kılıçaslan 

Saikaırya 

Sözcü 
Mehmet Özalp 

Aydın 
Üye 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

(İmzada bulunamadı.) 
Üye 

N. Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ; 404) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 403 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 4 Arkadaşının, 
1 7 . 7 . 1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
49 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/224) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

17.7.1964 tarih ve |506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 49 uncu (maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun jtekJifi fle gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini sygılarıntia arz ederim. 

3.4.1985 

Doç~ Dr. Türkân Turgut Arıkan Dr. Abdurrahman Demirtaş Nazmı Önder 
Edirne Milletvekili Hatay Milletvekili Muş Milletvekili 

Mustafa Çorapçıoğlu Murat Sökmenoğlu 
Balıkesir Milletvekili Hatay Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

A) 1475 sayılı İş Kanununun 70 inci maddesine paralel olarak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 49 uncu maddesinde analık halinde sigortalı kadına, doğumdan önceki ve sonraki 6'şar haftalık sürede 
çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verileceği hükmü yer almıştır. 1475 ve 506 sayılı Ka
nunlarda mevcut bu düzenlemelerin amacı, bir yandan doğumdan önce ananın ve çocuğun sağlığını koru
mak, diğer yandan doğumdan .sonra özellikle bebeğin düzenli beslenmesini ve bakımını sağlamaktır. Ancak, 
yürürlükteki bu süreler söz konusu amacın gerçekleşmesi için yeterli olamamaktadır. Zira bebeğin bakımı 
ve beslenmesi ilk yıl içinde çok önem taşımaktadır. 

Gerçekten, bir yaşına kadar ana sütünden yararlanması, beslenmesinin düzenli olması, vitamin ve aşıla
rının kontrol altında tutulması, temizliğinin sistemli bir şekilde yapılması ye özellikle ana sevgisini hisset
mesi, bebeğin bedensel ve ruhsal yapısını ve gelişmesini olumlu yönde etkileyen hususlardır. Nitekim, Ame
rika Birleşik Devietleri'nde yapılmış olan bilimsel araştırmalar, ana kucağının sıcaklığından ve sevgisinden 
yararlanamayan veya kısıtlı olarak yararlanabilen çocukların sağlıklarının her yönüyle bozulduğunu ve ba
zı durumlarda her türlü maddî ihtiyaçlarının sağlanmasına rağmen, ana kucağında ana sevgisini hissede-
meyen bebeklerin öldüğünü ortaya koymuştur. 

B) Ülkemizdeki ekonomik ve sosyal değişiklikler çekirdek aileleri ortaya çıkarmıştır. Aktif olarak ça
lışma hayatına katılan kadınlarımızın sayısı da giderek artmıştır. Bebeklerin bakılmak üzere her gün aile 
büyüklerine veya bakımevlerine bırakılması, hem bebeğin sağlığı, hem de taşıma maliyeti yönünden so
runlar yaratmaktadır. Kaldı ki, çalışan ana ve babaların bebeklerini güvenle bırakabilecekleri gündüz ba
kımevlerinin ve kreşlerin sayısı çok yetersizdir. Nitekim, bu tür kuruluşların sayısı 1983 yılında ancak 316' 
ya ulaşabilmiştir ve siöz konusu kuruluşlarda 0-6 yaş arasında toplam 20 279 çocuğa hizmet verilebilmek
tedir. 
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öte yandan, bebeğin bakımının ve beslenmesinin güvence altına alınamaması, genç ana ve babaların 
işteki verimlerini ve aile içindeki huzuru olumsuz yönde etkilemektedir. 

C) Anayasamızın 41 inci maddesinde, ailenin Türk toplumunun temelli okluğu, Devletin ailenin huzur ve 
refahı ite özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alacağı belirtilmiştir. Yürürlükteki 
Beşinci 5 Yıllık Kalkınma Planının 447 nci paragrafında da, bdbek ölüm hızının azaltılması, çocukların sağ
lık ve sosyal durumlarının iyileştirlmesi ve doğum öncesinden başlamak üzere ana-çocuk sağlığı gibi hiz
metlere önem verileceği öngörülmüştür. 

Hernekadar, ülkemizde bebek ölüm oranları 1978 de binde 103 iken 1983 t̂e binde 83'e düşmüşse de, 
gelişmiş ülkeler göre çok yüksektir. 

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı olarak topluma kazandı
rılmasında en önemli unsurlar «aile», «ana» ve «beslenme»dir. 

D) Ayrı bir Kanun teklifiyle, 1475 sayılı Kanunun 70 inci maddesiyle analık halinde kadın işçilere tanı
nan doğumdan sonraki sürelerin iki katına çıkarılması öngörülmüştür. 1475 sayılı Kanunda yapılma'sı teklif 
edilen" değişikliğe paralel olarak 506 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde de değişiklik gerekmektedir. 

Yukarıdaki gerekçelerle 506 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin yeniden düzenlenmesini zorunlu gördük. 
Kanun teklifiyle, doğumdan sonra ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği süresini 6 haftadan 12 haftaya 
çıkarmak suretiyle, Anayasamızın temel esprisinde mevcut olan ailenin, ananın ve çocuğun korunması, özellik
le çocuğun daha iyi beslenebilmesi amacını güttük. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — öngördüğümüz değişiklikle, analık halinde sigortalı kadının doğumdan sonra 6 hafta olan 
geçici iş göremezlik ödeneğinin süresi 12 haiftaya yükseltilmektedir. Böylece, bdbeğin ilk yılında ana-çöcuk 
beraberliği artırılmış olacak, bakım ve beslenme sorunu bir ölçüde çözümlendbilecektir. 

Madde 2 ve 3. — Yürürlük ve yürütme hükümleri olarak düzenlenmiştir. 

EDİRNE MİLLETVEKİLİ TÜRKAN TURGUT ARIKAN VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

17.7.1964 Tarih [Ve t5<H> Sayılı Sosyal Sigortalar jKantıntBnun 49 {uncu {Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici İş Göremezlik lödeneği ': ; 

Madde 49. — Kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık primi ödenmiş bulunan 
sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki 6 haftalık ve doğumdan sonraiki 12 haftalık sürede, ça
lışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Bu ödenek hiçbir şekilde kesilmez. 

Yürürlük 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar (Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 4 arkadaşının; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 49 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/224), Komisyonumuzun 
23.1.1986 tarihli 10 uncu Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, işçi 
ve işveren temsilcilerimin de katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Teklif ile, analık halinde sigortalı kadının doğumdan sonra 6 hafta olan geçici iş görmezlik ödeneğinin 
12 haftaya yükseltilmesi öngörülmektedir. 

İşçiler lehine getirilmek istenen bu düzenleme; memurlarla temin edilmeye çalışılan paralelliğin bozul
masına, fazla sayıda kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde doğum iznine ayrılmalar sebebiyle büyük ölçüde işgü
cü kaybının yaratılmasına ve memleket ekonomisine menfî yönde tesir etmesine sebep olacağından, mezkûr 
teklif Komisyonumuzca benimsenmemiş ve maddelerine geçilmeden tümü reddedilmiştir. 

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

Başkan 
Mustafa Bdcilar 

Eskişehir 

Katip 
Hamdı Özsoy 

Alfyon 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
At Şevket Gedik 

Adana 

Üye 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

Gaziantep 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Mustâfa Kılıçaslan 

Sakarya 

Sözcü 
Mehmet Özalp 

Aydın 

üye 
Ertuğrui Gökgün 

Aydım 
İmzada bulunamadı. 

üye 
Nt Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 
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