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TUTANAK DERGİSİ 

93 üncü Birleşim 

16.4.1986 Çarşamba 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — YOKLAMA 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Konya Milletvekili Salimi Ererin, 

Konya'nın Eneği İlçesinde bazı öğretmenler
le ilgili yapılan işlemler hakkında gündem 
dışı konuşması 

Sayfa 
532 

533 

533 
533 
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2. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, AİBD'nin Libya'ya saldırısı hak
kında gündem dışı konuşması 535:536 

B) Tezkereler ve Önergeler 536 
1. — Görüşmelerde bulunmak üzere ingil

tere, Federal Almanya ve Romanya'ya gide
cek olan Maliye ve Gümrük Balkanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçln'in dönüşüne kadar Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına, Sanayi ve Ti
caret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dadr Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/ltflO) 536 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, (6/642), (6/643), (6/644), (6/645), 

((6/646), (6/647), (6/648), (6/684), (6/685) nu
maralı sözlü sorularını geri aldığına dair 
önergesi (4/205) 

C) Çeşitli tşler 
1. — Avrupa Konseyi Parlamenterler 

•Meclisinde TBMM'ni temsil edecek Türk 
Gruıbu için siyasî parti gruplarınca gösterilen 
adaylara dair Başkanlık tezkeresi (5/99) 

D) Danışma Kurulu Önerileri 
a) Danışma Kurulu Önerisi 
1. — TBMM'nin kuruluşunun 66 ncı yıl

dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramının kutlanması ve günün önem ve an
lamının belirtilmesi amacıyla yapılacak görüş
meler için TBMM Genel Kurulunun 23 Ni
san 1986 Çarşamba günü saat 14.30'da top
lanmasına dadr Danışma Kurulu önerisi 

b) Başkanlık önerisi 
1. — TBMM'nin kuruluşunun 616 nçı yıl

dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
'Bayramını kutüamak ve günün önem ve anla
mını (belirtmek için 23 Nisan 1986 Çarşamlba 
günü TBMM Genel Kurulunun yapacağı 
özel toplantıda başka bir konunun görüşül-
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memesine ve konuşacaklar ile konuşma süre
lerine dair Başkanlık önerisi 537 

c) Siyasî Parti Grubu Önerisi 537 
1. — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklif

leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer lşler> 
kısmının 6 ncı sırasına kadar olan kanun ta
san ve tekliflerinin Genel Kurulda görüşül
me gün ve çalışma saatlerime ilişkin ANAP 
Grubu önerisi ^ 537:539 

IV. — SEÇİMLER 540,550 
1. — Avrupa Konseyi Parlamenterler Mec

lîsi Türk Grulbuna (1) Asıl; (1) Yedek Bağım
sız üyelik için seçim 540,550 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 540 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 540 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 540 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, danışmanlık için yabancı firmalarla 
anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/622) 540 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bamtoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı 
yönetictilerin gıda alımlarında usulsüzlük 
yaptıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/576) 541 

4. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu* 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderilenine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/642) 541 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Küçük Sanat Kooperatiflerin/i Ge
liştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerime ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/643) 541 

6. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Küçük 'Sanayiin GdiştMknesi Fo
nu'nun 1984 - 1-985 yılları gelir ve giderleri
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü sora önergesi (6/644) 54! 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Küçük Sanat 'Siteleri Tesıis ve İş
letme Kredisi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine 'ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından 'sözlü soru önergesi (6/645) 541 

Sayfa 
•8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Aırikan'ın, Halik Girişimlerini! Destekleme 
Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/646) 541 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yıll
ıları gelir ve giderlerine lilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 541 

•'10. — Ediıme Milletvek'ili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 
yıları gelir ve giderlerine ilişkim Sanayi ve 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/648) 541 

11. — Konya Milletvekili ıSafflim Erel'im, 
Konya Valisinin 'bir açık hava toplantısında 
'halka «'imparator» olarak talkıdiım edilmesine 
'Miskin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/589) 541 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından ısöziü soru öner
gesi (6/651) 541 

13. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Baış'bakan Yardım-
• cısından ısöziü soru önergesi (6/652) 541 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru 'önergesi (6/653) 541 

•15, — Eldirne M'Iletvekilıi Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 -
1985 yıları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Baş!bakan Yardımcısından sözlü 
sloinı önergesi (6/654) 541 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Baydındır-
lık ve Mân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 541 

17.ı — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 -. 1985 
yıları gelir ve giderlerine İlişkim Devlet Bakanı 
ve Başlbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/660) 542 

— 528 — 
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Sayfa 
1'8. — Edirne Mıildtvekiı Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorlta Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
'ilişiklin 'Devlet ©akamı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru 'önergesi {6(670) 

19. — Edime Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Peürol Arama ve 'Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'nun 1984 - 1985 
yıllıları geflir ve gidenlerine ilıişkin E>evlet 'Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısınıdan sözlü soru 
önergesi 6/697) 

20. — İçel 'Milletvekili 'Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
işkence olayılanna ilişkin İçişleri Bakanından 
söztlü soru önergesii (6/671) 

21. — Edirne Milletvekili Türkârı Turgut 
Arıkan'ın, Menkul (Kıymetler Tanzim Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gidenlerine 
ilişkin Devlet Balkanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/672) 

22. — Edime Milletvekili Türkân Turgut 
Ariikan'ın, Hhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve gidenlerine iMşkin Devlet 
Balkanı ve 'Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/673) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ariikan'ın, Fa'iz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 -
1985 yıları gelir ve giderlerine lilişkin Devlet 
Balkanı ve 'Başbakan Yardımcısından sözlü 
sıoru önergesi (6/674) 

24. — Edirne MildtivekiH Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve gidenlerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/675) 

25. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut 
Arikan'ıo, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları geik ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/676) 

26. — Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliş
tiğime Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve 'Başbakan Yardum-
cısundan sözlü soru önergesi (6/677) 

27. — Erzurum Milletvekili Millimi Nal-
bantoğiu'nun, uygulanan ekonomik modele 

542 

542 

542 

542 

542 

542 

542 

542 

542 

Başbakandan sözllü soru önergesi 
(6/678) 

28̂  ^- Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoglu'ıhun, kamu' kurum ve kurUluşla-
rınca özel firmalara hazırlattırılan projelere 
ilişkin Başbakandan sözlü sonu önergesi 
(6/679) 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan 
yabancı danışmanlara ve Bankanın dış borç
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/680) 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
barıyla dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/681) 

31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 

32. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

34. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman' 
in, Sümerbank Defterdar Fabrikasındaki işçi
lere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/683) 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Çimento Fonu'nun 1984 - 1985 
yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Bitkisel Yağlar Fiyat istikrar Fo
nu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/685) 

37. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, K.I.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/686) 

38.— Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem 
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yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/688) 543 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 
-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/689) 543 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 
1984 -1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/690) 543 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/691) 544 

42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980-1985 yıllarında kullanılan ih
racat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/692) 544 

43. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/693) 544 

44. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu 
taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/601) 544 

45. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-' 
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmm bi
ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 544 

46. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişiler
ce parsellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/609) 544 

47. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir-çelik mamullerinin Destek
leme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/698) 544 

48. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey-

Sayfa 
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 544 

49. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak 
Bakanlık sözcüsünce verildiği iddia edilen be
yanata ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/612) 544 

50. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 544 

51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 544 

52. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ti
caret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 544 

53. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketi
nin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/700) 545 

54. — Trabzon Milletvekili Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İçiş
leri Baklanından sözlü soru önergesi (6/702) 545 

55. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.6.1984-31.12,1984 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen canlı hayvan ihracatı
na ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 545 

56. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yo
ğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/621) 545 

57. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal krediye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/624) 545 

58. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen mercimek ve nohut ih-
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racatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 545 

59. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker* 
in, İstanbul İlindeki vatandaşların su ve su pa
rası sorunlarına ilişkin sözlü sorusu ve içişleri 
Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/626) 545:547 

60. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve'Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 547 

61. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 547 

62. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş' 
in, Bingöl Hinde bazı emniyet görevlilerince çı
karıldığı iddia edilen olaylara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 547 

63. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova - Erzurum 
karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba 
kanından sözlü soru önergesi (6/636) 547 

64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
tapulama çalışmalarına ilişkin sözlü sorusu ve 
Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in cevabı 
(6/638) 547:548 

65. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, Bingöl Hinde tütün ekiminin yaygın
laştırılmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/663) 548 

66. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, Bingöl İlindeki Et ve Balık Kombina
sı ile Çimento Fabrikası inşaatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/664) 549 

67. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alı
nacak önlemlere ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/665) 549 

68. — Balıkesir Mületvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/666) 549 

69. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu ili Aybastı ilçesi Bele
diye Başkanına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/667) 549 

70. — Konya Milletvekili Haydar Koyun-
cu'nun, Bingöl ilindeki imam ve vaiz kadro-

Sayfa 
larına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/668) 549 

71. — izmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/669) 549 

72. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar' 
m, Yatağan Termik Santralından zarar gö
ren üreticilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 549 

73. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar' 
in, Gökova Kemerköy Termik Santralı top
rak hafriyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Baklanından sözlü soru önergesi (6/695) 549 

74. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir fil
me ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/696) 549 

75. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlü'nun, Yükseköğretim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/701) 549 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 576 
1. — izmir Milletvekili Hayrullah Olca' 

nın, Devlet Demiryollarında görevli hareket 
personeline ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
iskân Bakanı ve Ulaştırma Bakanı Vekili is
mail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1053) 576:577 

2. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, 
Mersin Hindeki bir şirkette çalışan işçilere 
ödeme yapılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa 
Kalemli'nin yazılı cevabı (7/1064) 577:583 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 550 

1. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kararna
mede Değişiklik Yapılması Hakkında 232 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/120, 1/525) (S. Sayı
sı : 420) 550:569 

2 .— Yedi Kişiye Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/750) (S. Sayısı : 422) 569 
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Sayfa 
3. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, 743 

sayılı Türk Kanunu Medenisinin 253 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve 257 nci Madde
sine Fıkralar Eklenmesi Hakkında 16.6.1983 
Tarih ve 2846 Sayılı Kanuna Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Edirne 
Milletvekili Muhittin Yıldırım ve 4 Arkadaşı
nın, aynı mahiyetteki kanun teklifi ve Ada-

Sayfa 
let Komisyonu Raporu (2/171, 2/178) (S. Sa
yısı : 423) 570:571 

4 . - 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/753) 
(S. Sayısı : 426) 571:576 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kars Milletvekili Ömer Kuşham, Kamu görevlile

rinin partizan bir tutumla atanmaları, 
Çanakkale Milletvekili Onıural Şeref Bozkurt, dep

remlerden önce alınması gereken önlemler, 

Kırklareli Milletvekilli Erol Ağagil de, Amerika 
Birleşik Devletlerinim Libya'ya karşı giriştiği ikinci 
harekât; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde parlamentolar-
arası : 

Türk - Tunus, 
Türk - Iran; 
Dostluk grupları kurulmasına ilişkin Başkanlık 

tezkereleri ile eki kurucular kurulu listeleri kabul edil
di. 

Konva Milletvekili Salim Erel'in, Konya, Ereğli 
Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin (6/561) 
ve 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Sa
nayi Kredisi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin (6/641), 

Sözlü sorularına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hü
seyin Cahit Aral cevap verdi; soru sahipleri de ce
vaba karşı görüşlerinii açıkladılar. 

İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
(6/671), ı(6/68i6), (6/693), 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu'nun 
(6/622), (6/576), (6/678), (6/679), (6/680), (6/681), 
(6/682), (6/699), (6/700), 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596), 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinün (6/598), 
1(6/610), 

İstanbul Milletvekili Bilâl Ş/işman'm (6/683) ve 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

mun (6/609), (6/612) (6/665), 
Sözlü soruları, soru sahipleri MnM bulundukların

dan; 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/642), (6/643), (6/644), (6/645), (6/646), (6/647), 
(6/648), (6/651), (6/652), (6/653), (6/654), (6/659), 
(6/660), (6/670), (6/697), (6/672), (6/673), (6/674), 
(6/675), (6/676), (6/677), (6/684), (6/685), (6/689), 

,(6/690), (6/691), (6/692), (6/698), (6/703), (6/704) 
vto 

Konya Milletvekili Salim ErePin (6/589), 

Sözlü soruları, soru sahiplerinin aynı birleşimde 
görüşülmüş bir başka soruları bulunduğundan; 

Adana Milletvekili Nuri Korîemaz'ın (6/688), 
(6/624), 

Adana Milletvekili Metin Üistüneltoı (6/607), 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/614), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/616), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demircin (6/632), (6/638), 
İzmir Milletvekilli Hüseyin Aydemirin (6/669) ve 
Muğla MMletvekiM İdris Gürpınar'ın (6/694), 

(6/695), 

Sözlü soruları, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından; 

Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/601), 
Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın (6/702), 
Deriizli MMletvekiM Halil İbrahim Şahinin (6/621), 

• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/626), (6/696), 
İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın (6/635), 
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Kütahya Milletvekili Abdürrahman Necati Ka-
ra'a'nın (6/636) ve 

Zonguldak Milletvekili Muuhteşem Vasıf Yücei'in 
(6/667), 

Sözlü soruları, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Ge
nel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Tokat Milletvekili Enver özcan'ın (6/631) sözlü 
sorusu, soru sahibi görevli bulunduğundan; 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/663), 
(6/664), 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/666) ve 
Konya Millteıtvefcil'i Haydar Koyuneu'nun (6/668) 
Sözlü soruları, Soru sahipleri Genel Kurulda hazır 

bulunmadıklarından, hir defaya mahsus olmak üzere; 
Ertelendiler. 
Hatay Milletvekili Abdürrahman Demirtaş'ın 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya' 

nın Ereğli İlçesinde bazı öğretmenlerle ilgili yapılan 
işlemler hakkında gündem dışı konuşması 

'BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın Salim 
Erel, Konya - Ereğli'de bazı öğretmenlerle ilgili iş
lemler konusunda, gündem dışı konuşma isteminde 
bulunmuşlardır. 

ı(6/623) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi okundu ve sözlü sorunun Başkanlıkça 
geri verildiği bildirildi. 

Hazine ve Dıştiicaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısının (1/120, 1/525) 
(S. Sayısı : 420) görüşmelerine devam olunarak, 24 
üncü maddesine kadar kabul edildi. 

16 Nisan 1986 Çarşamba günü saat lS.OOtfe top
lanılmak üzere birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâltip Üye Kâtip Üye 
Tokat Adıyaman 

Mehmet Zeki Uzun Arif Ağaoğlu 

(Elazığ Milletvekili Naci Taşel'e kadar yokla
ma yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Buyurun Sayın Erel. (SHP şıralarından alkışlar) 
Sayın Erel, süreniz 5 dakikadır; lütfen süre dışı

na taşmayınız. Eğer süreyi aşarsanız sözünüzü ke
seceğim. (SHP sıralarından «Aaaa...» sesleri) 

Efendim, şartlı gelmişlerdi; onun için hatırlattım. 
SALİM EREL (Konya) — Teşekkür ederim Sa

yın Başkanım. 

BİRtNCt OTURUM 

Açılma Saatli : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgili 

KATİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Aıüf Ağaogtu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93 üncü Birleşimini açıyorum. 

H. H- YOKLAMA 

m . — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ekonomik so
runların, yapısal bozuklukların, düşük hayat standar
dının, bozuk düzen kamu hizmetlerinin, özellikle eği
tim düzeyinin, üretilemeyen veya pazarlanamayan 
temel gıda maddeleri sorununun ağırlık kazandığı 
bir Türkiye'de yaşıyoruz. (Anap sıralarından, «Allah 
Allah» sesleri) 

Bu haberler, kurulu düzenin sahiplerini korkut
makta ve belirli klikler ve kadrolar, gizli değil, alenen 
davranışlarını sürdürmektedirler. Bu kurulu düzenin 
kurbanlarına ait bir öyküyü daha yüce Meclisinize 
arz ederek tarih sayfalarının değer yargısına havale 
etmekte yarar görüyorum. 

AHMET İLHAMI KÖSEM ı(Malatya) — İna
narak mı söylüyorsun, inanmayarak mı söylüyor
sun? 

BAŞKAN — Sayın Kösem, lütfen müdahale et
meyin de konuşmasını bitirsinler efendim. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkan, 
bu müdahaleleri konuşma süresinin uzatılmasında 
dikkate alın. 

BAŞKAN — Sayın Üner, lütfen efendim... 

Buyurun Sayın Erel. 
SALIM EREL (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, 18 yıl, Tunceli'nin Pülümür İlçesinde, İsparta' 
da, Karapınar'da, Ereğli'de ve çeşitli okullarda öğ
retmenlik yapmış olan ve yakın bir zamana kadar 
Ereğli'nin bir ilkokulunda müdürlük yapan bir 
öğretmen, politik bir kararla görevinden alınıyor. 

İSMET ERGÜL (Kırşehir) — öğretmen niye po
litika yapıyor 

SALİM EREL (Devamla) — öğretmen yapmıyor 
politikayı, kararı alanlar yapıyor. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın Sayın 
Erel. 

SALİM EREL (Devamla) — Abdurrahim İlkoku
lu öğretmeni ve aynı zamanda müdürü, beş takdir
name almasına ve sayısız hizmetler yapmasına rağ
men, okulda usulsüz olarak simit sattırmak, simit 
satışından elde ettiği kârı gelişigüzel harcamak, öğ
rencilerden usulsüz olarak para toplamak şeklindeki 
suç isnatlarıyla ve iddialarıyla görevinden alınıyor, 
fakat, il idare kurulunun ve idarî mahkemenin almış 
olduğu karara rağmen, bu öğretmenimiz şimdi, üçün
cü bir okulda görev yapmaktadır. 

Diğer bir öğretmenimiz... 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Şu kürsüye, 

milletvekiline yakışır bir konu getirin. 
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BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
SALİM EREL (Devamla) — Yapmış olduğunuz 

tasarrufları açıklıyorum ve tutanaklara geçirilmesinde 
de yarar görüyorum Sayın Şahin. 

Duran Mermer isimli diğer bir öğretmen, içki iç
tiği, okula içkili olarak geldiği, küfür ettiği, okula ait 
odunu kullandığı iddialarıyla, 1975 doğumlu, (11 ya
şında) Hamit Can isimli bir vatandaşın - ki duruş
malarda ve il idare kurulunun almış olduğu karar
larda bulunmamıştır - şikayetiyle il idare kurulunda 
yargılanıyor ve hakkında verilen karar, bölge idare 
mahkemesi ve Ereğli Asliye Ceza Mahkemesince - ta
mamen mağdurun lehine - beraat şeklinde düzenle
niyor. 

Şimdi, bu öğretmen, 9 yılı müdürlük olmak üze
re 23 yıl öğretmenlik yaptığı okulundan alınarak, 
Ereğli'de bir ilçeye, oradan da diğer bir ilçenin ücra 
bir köyüne öğretmen olarak veriliyor. Yargı organ
larının vermiş olduğu karara rağmen bu öğretmen 
hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Bölge 
idare mahkemesinin kararına karşı itiraz hakkı var
dır; Danıştaya müracaat etmiş mi? 

BAŞKAN — Saym Kösem, lütfen müdahale et
meyin. 

AHMET İLHAMİ KÖSEM (Malatya) — Açıkla-
sın efendim. 

SALİM EREL (Devamla) — Sayın arkadaşlar, 
bu arada benim öğrenmek istediğim ve üzüntü duy
duğum bir olay vardır. Ben, bu olayı daha önce Sayın 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımıza intikal et
tirdim. Bu olayın diğer bir ilginç yönü de, suçlama
ların hiçbirinin varit olmadığı, yargı organları ve il 
idare kurulunca karar altına alınmış olmasına rağ
men, saym bakanımıza izafeten, Mecliste çalışan bir 
memurun vermiş olduğu 27 Mart 1986 tarihli bir bel
gede, isnat edilen suçların aynen yazılı olmasıdır. Sa
yın Bakanın bu konudaki düşüncelerini, İçtüzük ge
reğince burada açıklanmasını bekliyorum. Ben, bu 
vesile ile bir milletvekili olarak, anayasal görevimi 
yerine getiriyorum; fakat hakkında ithamda bulu
nulan mağdurların lehine, «Bu mağdurların böyle bir 
suçla alakası yok» şeklinde, yargı organlarının 
4.3.1986 tarihli kararı olmasına rağmen, böyle bir ya
zı, böyle bir evrak, bir milletvekiline, sayın bakan adı
na nasıl verilebiliyor? 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
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2. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu' 
nun, ABD'nin Libya'ya saldırısı hakkında gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Sayın Mustafa 
Kemal Palaoğlu, Amerika Birleşik Devletlerinin Lib
ya'ya saldırısı konusunda görüşlerini sunmak üzere 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Palaoğlu. (SHP sıralarından al
kışlar) 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Amerika Birleşik 
Devletlerinin, Libya topraklarına ve halkına saldırısı 
karşısında, düşüncelerimi söylemek ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisini tarihsel bir göreve doğrudan davet 
etmek istiyorum; bunun için huzurunuzdayım; hepi
nizi saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Öncelikle şunu arz etmek isterim: Gönlüm isterdi, 
ki, Türk diplomasisi, Birleşmiş Milletler konsepti için
de düşünsün ve bu olay karşısında, bu vahşet kar
şısında, Birleşmiş Milletler mekanizmalarını çalıştır
mak için aktif ıbir rol üstlensin. 

Tünkiye Cumhuriyeti Devleti, Bıirleşmiş Millet
lerin kurucu üyesidir. İsterdim ki, sürüklenen bir dip
lomasi yerine, aziz Atatürk'ün vaktiyle Cemiyet Ak
vama bakışı 'biçiminde, bakışı tarzında, aktif, dina
mik bir 'biçimde ve bu vahşet karşısında, o kuru
lun mekanizmalarını çalıştırmak için bir görev üst
lensin. 

Sayın milletvekilleri, bunları ifade ettikten sonra 
şunları söylemek istiyorum: Bilinenleri tekj-ar ede
cek değilim. Farklı (bir açıdan bakacağımı zanne
derek, farklı bir yorum getireceğim. 

Olanları biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletle
ri, Libya topraklarına silahlı saldırılarını daha da 
yoğunlaştırarak dün tekrar etti. İlk haberlere göre, 
kentler «ve köyler harabeye çevrildi, yüzlerce insan 
öldü, binlercesi yaralandı. 

Olaya, önce süper güçler olgularını ve kavram
larını ele alarak yaklaşmak ihtiyacını duyuyorum. 
İki devlete, maddî güçleri dolayısıyla süper denili
yor. Bütün 'bir insanlık, 'bu iki gücün, birbirlerinin 
açık ya da örtülü onaylarını alarak, bütün kural
ları ve değerleri altüst edip, dilediklerini yapabile
cekleri bir dünyada yaşatılmak isteniyor. Tıpkı kan
larının hâlâ kurumadığına inandığım Budapeşte so
kakları gibi, tıpkı Vietnam gibi, tıpkı Afganistan 
gfbi, Sirte'nin kanlı suları da, kanayan bir yara ola
rak kalacak. Buna insanlık «'hayır» demelidir sayın 
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milletvekilleri. İnsanlık, bütün umslar, bütün ülke
ler ve bütün kurumlar, yüksek sesle haykırmahdır 
ki, o süper denilen güçlerden de üstün, silah tekel
lerinden de eski ve güçlü, yüksek insanlık değerleri 
vardır. İşte, insanlar, o değerleri korumak ve yü
celtmek için, en az Kartaca Kadıolan kadar cesur 
olmaya mecburdur. 

Sayın milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletle
rinin düşmanlığı bugünlerin sorunu değildir; yıllar
dan beri bu böyledir. Libya'ya bu düşmanlık ni
çin?... Her şeyden önce bunu doğru anlamaya çalış
mak zorundayız. 

Dünkü saldırı için, «uluslararası terörle müca
dele» gerekçe olarak sunulmak isteniyor. Bu konu
da, Amerika Birleşik Devletlerinin dürüst ve içten-
likli olmadığı açıktır. Amerika Birleşik Devletleri 
bu konuda, kendisinin sunduğu orantılı mukabele 
kuramına bile, sadık ve saygılı davranmamış, bütün 
ıbir evrensel hukuku altüst edebilmiştir. 

Gerçek neden bu değildir; gerçek neden, kara
suları anlaşmazlığı da değildir. O kadar değil ki, 
1981 yılında, Amerika Birleşik Devletlerinin o za
manki Dışişleri Bakanı, «Amerika'nın, Altıncı Filo
yu ihtilaflı sulara göndererek kışkırtma yaptığını ve 
Libya'nın tepkisini ölçmeye çalıştıklarını» resmen 
söyleyebilmiş idi. öyle ise, yılların bu düşmanlığı
nın temel nedeni nedir, ne olabilir? 

Sayın milletvekilleri, Libya'da genç ıbir ulus ve 
genç bir devlet var. O ulus ve o devlet, bir ulusal 
kurtuluş hareketi sürecini yaşıyor. O ulus, «Tam ba
ğımsızlık» diyor; Emperyalizmlere «hayır» diyor; 
çok uluslu tekellere «hayır» diyor; kendi öz kay
naklarına dayalı ulusal bir ekonomik yapı kurmak 
istiyor. Bu ise, sisteme, özünde, hayır demektir. Af
fedilmek istenmeyen işte budur ve sistemin mantı
ğına göre, gerçek <ve büyük terör işte budur. 

Sayın mületvekilleri, işte bu noktada ve dünkü 
zulümünden sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
doğrudan bir görev düştüğüne inanıyorum. Mazlum 
ulusların, emperyalizmlere başkaldırmalarının us
tası ve önderi Türk Ulusudur. Ulusal kurtuluş ha
reketlerini, Atatürk'ün önderliğinde biz başlattık; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile başlattık. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin gerçek tarihi budur ve ha
tırlamak zorundayız ki, Atatürk'ün emperyalizme 
fiilen ilk karşı koyusu, 75 yü önce, hatta Çanakkale' 
den de önce, Libya'da; Trablusgarp'ta, Tobruk'ta, 
Bingazi'de, Deme'dedir. Oralarda Mustafa Kemal' 
in hâlâ ayaklarının izlerinin bulunduğuna inanırım. 

a 
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ıMazlum uluslara ve tam bağımsızlığı amaçla
yan ulusal kurtuluş hareketlerine, o çağrı açan sen 
sevgili ve aziz Türkiye Büyük Millet Meclisi, her
kesten önce sen sahip çıkmalısın, diplomasileri aşa
rak sahip çıkmalısın; Ibu herkesten ve her şeyden 
önce sana düşer, sana yakışır, insanlığın evrensel 
değerleri için, kendi tarihin için ve dün, Libya'da 
yanmış, yakıilmış .kentlerin sıcak külleri arasından 
hâlâ bir şifalı nefes gibi tüttüğüne inandığım Mus
tafa Kemal ruhu için, bu vahşete isyanını, Türik Mil
letinin isyanını, sen söylemelisin. (Alkışlar) 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
BAŞKAM — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
B) .TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Görüşmelerde bulunmak üzere İngiltere, Fe

deral Almanya ve Romanya'ya gidecek olan Maliye 
ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
dönüşüne kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit (Aral'ın vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1010) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizin «Sunuşlar» bölümünde, Cumhur

başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerini
ze sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 20 Nisan 1986 ta

rihinde ingiltere'ye, 23 Nisan 1986 tarihinde Fede
ral Almanya'ya ve 24 Nisan 1986 tarihinde de Ro
manya'ya gidecek olan Maliye ve Gümrük Bakanı A. 
Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar; Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı H. 
Cahit Aral'ın vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
. C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde 
TBMM'ni temsil edecek Türk Grubu için siyasî parti 
gruplarınca gösterilen adaylara dair Başkanlık tez
keresi (5/99) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize 
sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü

zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sa
yılı Kanunla değiştirilen 2 inci maddesinde söz ko-

j nusu edilen ve 1 inci maddesi uyarınca Siyasî Parti 
Gruplarınca Avrupa Konseyi Parlamenterler Mecli
si Türk Grubunda Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsil edecek Türk Grubu üyeleri için aday olarak 
gösterilen asıl ve yedek üyelerin adları ilişik listede 
belirtilmiştir. 

Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 
I Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu 
Asıl Üyeler: 
Prof. Fethi Çelikbaş (ANAP/Burdur) 
ismet özarslan (ANAP/Amasya) 
A. Rıfkı Atasever (ANAP/Tekirdağ) 
Hüseyin Şen (ANAP/Artvin) 
Muhlis Arıkan (ANAP/Samsun) 
M. Timur Çınar (ANAP/Manisa) 

. Tülay öney (SHP/istanbul) 
Cahit Karakaş (SHP/Zonguldak) 
Paşa Sarıoğlu (SHP/Ağrı) 
Prof. Dr. Ali Bozer (MDP/Ankara) 
Kâmran inan (MDP/Bitlis) 
Yedek Üyeler: 
Umur Akarca (ANAP/Muğla) 
ismet Ergül (ANAP/Kırşehir) 
F. Rezan Şahinkaya (ANAP/Ankara) 
Leyla Yeniay Köseoğlu (ANAP/istanbul) 
Göksel Kalaycıoğlu (ANAP/Ankara) 
ihsan Tombuş (ANAP/Çorum) 
Ebubekir Akay (MDP/Erzurum) 
Prof* Yılmaz Altuğ (MDP/Sivas) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

D) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
a) DANIŞM\A KURULU ÖNERİSİ 

I 1. — TBMM'nin kuruluşunun 66 ncı yıldönümü
nün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kut
lanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi ama-

I cıyla yapılacak görüşmeler için TBMM Genel Kuru
lunun 23 Nisan 1986 Çarşamba günü saat İSO'da top-

I lanmasına dair Danışma Kurulu önerisi , 
BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var

dır; okutup onayınıza sunacağım. 
Danışma Kurulu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 66 
ncı yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının 
belirtilmesi amacıyla yapılacak görüşmeler için, Tür-

I kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23 Ni-
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san 1986 Çarşamba günü saat 14.30'da toplanması 
önerilmiştir. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Pertev Aşçıoğlu M. Seyfi Oktay 
Ana. P. Grubu S.H.P. Grubu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Haydar Koyuncu 
M.D.P. Grubu Temsilcisi 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... öneri kabul edilmiştir. 

b) BAŞKANLIK ÖNERİSt 
1. — TBMM'nin kuruluşunun 66 ncı yıldönümünü 

ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak 
ve günün önem ve anlamını belirtmek için 23 Nisan 
1986 Çarşamba günü TBMM Genel Kurulunun ya
pacağı özel toplantıda başka bir konunun görüşül
memesine ve konuşacaklar ile konuşma sürelerine dair 
Başkanlık önerisi 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının diğer önerisini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 66 

ncı yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay
ramını kutlamak ve günün önem ve anlamını belirt
mek için, 23 Nisan 1986 Çarşamba günü Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurulunda özel bir görüş
me yapılması hakkında, içtüzüğün 19 uncu maddesi
ne göre, Danışma Kurulunun görüşüne uygun olarak 
Başkanlığımızca hazırlanan önerileri Genel Kurulun 
onayına sunuyorum. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Başkanlık önerileri: 
1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 

66 ncı yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay
ramı olan 23 Nisan 1986 Çarşamba günü, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bir görüşme 
açılması, 

2. 23 Nisan 1986 Çarşamba günü Genel Kuru
lun yapacağı toplantıda başkaca bir konunun görü
şülmemesi, 

3. Görüşmelerde; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına on 

dakika süre ile söz verilmesi, 
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ı b) Siyasî Parti Grupları Başkanlarına onar da-
i kika süre ile söz verilmesi, 
I c) Kutlama törenlerine davet edilen yabancı ülke 

parlamenterlerinden en kıdemli parlamentere on daki
ka süre ile söz verilmesi; 

önerilmiştir. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Bağımsızlar da var burada. 
BAŞKAN.— öneriyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
c) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİSİ 

I /. — Gündemin, uKanun Tasarı ve Teklifleriyle 
I Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmmm 6 ncı 
I sırasına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin Genel 
I Kurulda görüşülme gün ve çalışma saatlerine ilişkin 

ANAP Grubu önerisi. 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubunun, İçtüzü

ğün 19 uncu maddesinin son fıkrasına göre verilmiş 
I bir önerisi vardır, okutup, onayınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 16.4.1986 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları arasında oybir
liği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki öneri
sinin Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarım
la arz ederim. 

Pertev Aşçıoğlu 
Anavatan Partisi Grubu 

Başkanvekili 
öneri: 
Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis

yonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 6 ncı sırasına 
kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmele-

I rinin bir an önce tamamlanması amacıyla, Genel Ku
rulun çalışma süresinin 17.4.1986 Perşembe günü için 
saat 21.00'e kadar uzatılması; görüşmelerin tamam
lanamaması halinde, Genel Kurulun çalışma süresinin 
22.4.1986 Salı günü için bu tasarı ve tekliflerin biti
mine kadar uzatılması önerilmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN {ÎKars) — Sayın Başkan, say

gıdeğer üyeler; İçtüzüğün 19 uncu maddesi, geçen 
sefer de aynı öneri Anavatan Partisi grup yönetimin
den geldiğinde tartışmaya açılmış ve bendeniz o za
man da görüşümüzü, biraz da sert olmak kaydıyla 
ifade etmek mecburiyetinde kalmış idiim. (ANAP 

I sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen müdahale 
etmeyin. 

ÖMER KUŞHAN (([Devamla) — Sayın milletve
killeri, eğer parmak sayısı demokrasilerde, bütün 
meseleleri hallediyor ise, o zaman bir İçtüzüğe, bir 
Anayasaya ve yasalara gerek yoktur. 

Geçen gün söylemiştim, bugün de tekrar etmek 
mecburiyetini duyuyorum: Çalışmaların devam et
tiği sürede, yalnız oylama esnasında içeriyi teşrif 
eden sayın Anavatan Partisi milletvekilleri kendi 
gruplarında, grup yönetim kurulunun getirmiş ol
duğu... ıtfANAJP sıralarından gürültüler) 

İSMAIIL ÜĞDÜL (Edirne) — Siz kendi derdi
nize bakın., 

ıBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

ÖMER KUSMAN (Devamla) — Çalışma süre
sinin uzatılmasıyla ilgili bu öneriye, kendi grupla
rında mutlaka karşı çıkmak mecburiyetini duymuş
lardır; eğer kendilerine güvenleri varsa, eğer kendi
lerine saygıları varsa, eğer düşündükleri gibi konu
şuyor ve davranıyorlarsa... (ANAP sıralarından gü
rültüler)! 

fâMAttL ÜĞDÜL (Edirne) — Salim Erel'e söy
le, o bile istifa etti. 

ÖMER KUŞ.HAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, biz Sösyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ola
rak bugüne kadar devamlı surette, çalışmadan yana
yız; ama sistemleri zorlayarak değil, ama İçtüzüğü 
zorlayarak değil, ama parmak çoğunluğuna dayan
mak suretiyle yeni sistemler oluşturmak suretiyle 
değil; normal demokrasinin emrettiği diyalogu kur
mak suretiyle bunu yapabildiğiniz takdirde başarılı 
olmanız mümkündür. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Salim Erel bile 
istifa etti.: 

(BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın Üğdül, lüt
fen efendim. , 

EROL AĞAOİL (Kırklareli) — Başbakan öyle 
emir verdi, 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ÖMER KOŞMAN ^Devamla) — Sayın milletve

killeri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (gündeminde 
hiç de öylesine büyük boyutlarda, kısa sürede gö
rüşülmesi gereken yasa önerileri yoktur. Bunun ar
kasında mutlaka bir başka hesap vardır; yarınlar
da bunu hep beraber yaşayacağız. 

Anavatan Partisinin, artık grup olarak kendisine 
sahip olmak mecburiyetini duymasının günü gelmiş-
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tir. Belirli noktadan alınan talimatla, grup psikolo
jisi içerisinde bir yere varmanın mümkün olmadı
ğım onlamaik durumundadır, iktidar partisi sayın 
milletvekilleri. Binaenaleyh, kendilerini, benim bura
da parmak sayım yetiyor, istediğim zaman böyle bir 
öneri getirir ve Meclîsi istediğim kadar çalıştırırım 
psikolojisinden ve düşüncesinden, vazgeçmeye bir 
defa daha davet ediyorum. 
Eminim ki, bundan sonra bu ve buna benzer öne

riler .geldiğinde, konu çok daha geniş boyutlarda, da
ha değişik plotformlarda tartışılacaktır. 

Hepimize 'saygilar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

MUSTAFA ŞAHİN ı(Kayseri) — önerinin le
hinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şahin. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

MUSTAFA iŞAlHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; önerinin lehinde konuşmak 
Üzere huzurlarınızdayım; 'Yüce Meclisi saygı ile se
lamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, diğer milletvekili arka
daşlarım, milletin sesini ve rahatsız olduğu konuları 
dile getirmek için, ellbetteki kürsüye geleceklerdir, 
elbetteki sayın bakanlarımızdan ve sayın hükümeti
mizden sorular soracaklardır, ama, şu kürsünün hak
kını vermeyen 'bir milletvekili arkadaşımızın, kürsü
yü gereksiz yere işgali de, takdir edersiniz ki, mil
letin beklediği hizmeti vermek için çalışan Meclisi
mizin çalışma azmini kırma anlamına gelir, zama
nını alma anlamına gelir, gereksiz işgal anlamına 
gelir. (ANİAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, şu anda, sayın bakanları
mıza sorulmuş yaklaşık 75 tane sua' vardır gündem
de,., 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Onu sayın ba
kanlara söyle, yazılı sorulara cevap verseler di, 'böy
le olmazdı. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Bu sualler, 
sayın ıbakanlarımızca zaman zaman cevaplandırıl
makta; fakat arkasından yine aynı sualler sorul
maktadır. Oysaki, gerek hükümet, gerekse Anava
tan Partisi Grubu zamanı kullanmasını çok iyi bil
mektedir; zaman kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. 
Milletin bizden beklemiş olduğu hizmeti, daha kısa 
zamanda götürebilmemiz için, Meclisin hızlı çalış
ması gerekmektedir. 

Bu hızlı çalışmaların arkasında, Sayın Kuşhan'ın 
iddia ettiği gibi herhangi bir art düşünce yok, mil-
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letin beklediği hizmet vardır. Bunun için, bu hiz
meti sonuna kadar götürmek arzusundayız. 

önerinin lehinde oy kullanacağımı belirtiyor, 
sizleri saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
EROL AĞAGİL Kırklareli) — Söz istiyorum. 
IBAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi Sayın Ağa

gil? 
EROL AĞAGİL ((Kırklareli) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte, buyurun Sayın Ağagil. 
EROL AĞAÖİİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

değerli miüetîvekilleri; Anavatan Grubu Başkanveki-
linin 'getirdiği bu öneriyi saygıyla ve şükranla kar
şılıyorum. Bu konuşmanın aslında aleyhte değil, leh
te bir konuşma olması lazımdı; ancak, insanın dili
nin altıyla saçının altının aynı paralelde olması şar
tıyla. '(ANAP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI ABMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Anlaşılır bir tabir değil. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Tabir bana ait 
efendim, eğer bir şey varsa... 

IBAŞKAN — Lütfen sayın bakan... 
YIUMAZ DOMIÎR (Bilecik) — Bakanı dışarı 

atın. 
'BAŞKAN — Lütfen efendim. 

EROL AĞAGİL ı(Devamla) — Türk Devleti, 48 
saatten (beri, «bdr sıcak harbin eşiğindedir. Bölgemiz
de, Türk Devletini, Türk halkını, Türk «Milletini son 
derece ilgilendiren olaylar olmaktadır. Gündemimiz
deki kanun tasarı ve tekliflerinin (görüşmeleri iki - üç 
gün gecikebilir; ama, dün ben burada bir gündem 
dışı konuşma yaptım, bugün bir başka milletvekili 
arkadaşım gündem dışı konuşma yaptı; 48 saat
tir Türk Hükümeti, Türk Milletine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bir tek kelime dahi söyleme ihti
yacını duymadı. Oysa, sabahlara kadar oturup bu 
konuyu görüşmemiz gerekirdi. 

iMÜNÜR SEVİNÇ (Eskişehir) — Holdingler için 
çalışıyorlar,! 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Eğer, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Türk Milleti namına görev ya
pıyorsa, - ki, inancımız odur, mutlaka öyledir - gün
demindeki en hararetli ve sıcak konunun bu olması 
lazımdır. Yarın sabah kalktığımızda, bu memleketin 

bir harp belasıyla karşılaşmayacağını bana kim ga
ranti edecektir? 

'MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Allah 
esirgesin./ 

EROL AĞAGÎL (Devamla) — Tabiî, Allah esir
gesin. 

Bu konu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde dün 
görüşülmeyecek, bugün görüşülmeyecek de, ne za
man görüşülecek? Türkiye Büyük Millet Meclisini 
sudan sebeplerle geç vakitlere kadar çalıştırırken, 
hamasi laflar söylemek yerine, bu gibi konuları gö
rüşelim deselerdi, sabaha kadar görüşmeye hazırdık. 

Dolayısıyla, 'bunu bir teessür ve infial olarak be
lirtiyor, eğer çalışacaksak, oturup bu konu üzerinde 
çalışalım istiyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 
Efendim, öneriyi oylarınıza sunuyorum ': Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... öneri kabul edil
miştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — Edirne Militvkili Türkân Turgut Arıkari 

in, (6/642), (6/643), (6/644), (6/645), (6/646), (6/647), 
(6/648), (6/684), (6/685) numaralı sözlü sorularını 
geri aldığına dair önergesi (4/205) 

BAŞKAN — Bazı sözlü somların geri verilme
sine dair bir önerge vardır; oikutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sanayi ve Ticaret 'Balkanı Sayın Cahit Aral'a, 

yazılı olarak sormuş odup sözlü soruya çevrilen soru 
önergdedme, yazılı cevaplar, Genel Kuraldaki tale
bim üzerine sayın bakanlıkça bana ulaştırDİmış bu
lunmaktadır. 

Gündemde bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
ile ilgili sözlü soruya çevrilen ve 16.4.1986 tarihlli 
gündemin 4, 5, 6, 7, .8, 9, 10, 35 ve 36 ncı sıra
daki bütün soru- önergelerimi geni aldığımı arz ede
rim.' 

Saygılarımla. 
Türkân Turgut Ankan 

Edirne 
'BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 
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IV* — SEÇİMLER 

/. — Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk 
Grubuna (1) Asıl; (1) Yedek Bağımsız üyelik için 
seçim 

BAŞKAN -7 Gündemin seçim kısmına geçiyo
ruz. 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk 
Grubunda bağımsız millet^dtoilerime düşen 1 asıl ve 
1 yedek üyelik 'içki seçim yapılacaktır. 

1 asıl ve 1 yedek üyelik için aday olan bağımsız 
sayın miletvekiMerinin adılarını okuyorum : 

Asııl üyelik için aJdaylar: 
Ümit Halûk Bayülıken '(Antalya), 
M. Nuri Üzel {Eskişehir). 
Yedeik üyelik için adaylar : 
Abduıırahman Demintaş '(Hatay), 
Reşit Ülker (İstanbul). 

ıM. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
yüksek temsil kabiliyetine inandığımı Sayın Bayülfcen 
lehine aidaylıktan çdkiliyoram efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Eskişehir Milletvekilli Sayın Nuri Üzel, asıl üye

lik adaylığından çekilmiştir efendim. 
HAZIM KUTAY (Ankara? — Tek aday oldu

ğu için işaret oyu ile tespit ©diile/biilir. 

BAŞKAN — Efendim, seçim yapmaya mecburuz; 
yedeğimiz de var, yedek de seçeceğiz, 

İsimleri okunan adaylara ait liste dağıtılacaktır. 
Oyunu kullanacak sayın milletvekili, dağıtılan aday 
listesinde adı yazılı olan adaylardan hangisine oy 
verecekse, o adayın adının önündeki kareye bir çar
pı işareti koyacaktır. 

Adı 'okunan sayın mületvekMieri, oylarını, kürsü 
önüne konacak oy kutusuna atacaklardır. 

Asi üyelik için 1 aday vardır, üyelik için de 1 
aday işaretılenecektir. Birden fazla aday işaretlendi
ği takdirde, oy pusulası geçersiz sayılacaktır. 

Oyların sayım ve dökümü için 5 kişilik 'bir 'tas
nif komisyonu tespit edeceğim; humun için ad çe
kiyorum : 

Sayın Kaya Erdem?.. Yok. 
Sayın İlhan Dinçel?.. Yok. 
Sayın Mahmut Karalbullut?.. Yok. 
'Sayın Hüseyin Avni Güler?.. Burada. 
Sayın ibrahim Aydoğan?.. Burada. 
Sayın İhsan Hastürk?.. Burada. 
Sayın İbrahim Turan?.. Yok. 
Sayın İbrahim Ünal?.. Yok. 
Sayın Turgut Özal?.. Yok, 
Sayın Ünal Yaşar?.. Yok. 
Sayın Turan öztürlk?.. Yak. 
Sayın Rafet İbrahimoğlu?.. Burada. 
Sayım Mehmet Onur?.. Yok. 
Sayım Yusuf Ziya Kazancıoğlu?.. Burada. 

5 kişilik tasnif heyeti tamamlanmıştır. 
Basılı oy pusulalarında, Sayın Nuri Üzdl'in ismi 

var, onun üzerini lütfen çizin efendim. 

Asıl ve yedeik üyeler için 'birer tane çarpı işareti 
konülacakıtır. 

Adana İlinden başlayarak, ad okunmak suretiyle 
oyların toplanmasına başlıyoruz : 

(Oylama yapıldı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 

Sayın 'tasnif heyetini davet ediyorum : Sayın Hü
seyin Avnıi Güler, Sayın İbrahim Aydoğan, Sayın 
Yılmaz İhsan Hastürk, Sayın Rafet İbrahimoğlu, Sa
yın Yusulf Ziya Kazancıoğlu. 

Tasnif heyeti, lütfen komisyon sırasındaki yerleri
ni alsınlar efendim. 

(Oyların ayrımıma başlandı) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BAŞKAN — Tasnif devam ederken gündemin 
«Sözlü Sorular» kısmına geçiyoruz. 1 inci sıradaki 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru 
sahibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlunun, 
danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/622) 
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3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Uçak Servisi A. Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda alım
larında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

BAŞKAN — 2 nci ve 3 üncü sıradaki, Erzurum 
Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun soruları, soru sa
hibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Organize Sanayi Bölgeleri Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonunun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

.7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme Kredisi Fo
nunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret' Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/645) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Halk Girişimlerini Destekleme Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sigorta Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/647) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m,, Garanti Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) 

BAŞKAN — 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu sıralarda
ki" Edirne Milletvekili Saym Türkân Turgut Arıkan'ın 
soruları, geri alındığından işlemden çıkarılmışlardır. 

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

BAŞKAN --— II inoi sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır . 
'Sayın Erel?.. Buradalar. 
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Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 
Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 
12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Sınır Ticaret Fonunun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Saym Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 
13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Geliştirme ve Destekleme Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?., Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Nakdî Tazminat Fonunun 1984 • 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/653) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 
15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Kamu Ortaklığı Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Deprem Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/659) 

— 541 — 



T. B. M. M. B : 93 16 . 4 . 1986 O : 1 

BAŞKAN — 16 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Ankan'ın, Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Prelevman Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Ankan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/670) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Ankan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Ankan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olayla
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/671) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması dolayısıyla ertelenmiştir. 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 

I BAŞKAN — 21 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Ankan'ın, Devlet Bakanı ve Başba-

I kan Yardımcısından sorusu vardır. 
Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, İhracatı Teşvik Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arşkan'ın, Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Türkân Turgut Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

j in, Faiz Farkı ladesi Fonunun 1984 - 1985 yılları ge-
J lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 

I BAŞKAN — 23 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
I Türkân Turgut Ankan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısından sorusu vardır. 
Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Afetler Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/675) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Ankan'ın, Bayındırlık ve tskân Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonunun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcsıından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

BAŞKAN —, 25 • inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Ankan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

I in, Serbest Bölgeler Tesis ve Geliştirme Fonunun 
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1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/677) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

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

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomk modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) 

28. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınce özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T. C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 27, 28 29, 30 ve 31 inci sıralardaki, 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun soruları 
soru sahibinin izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

32. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Güriseli özkaya'nın sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması dolayısıyla ertelenmiştir. 

33. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
bazı vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması dolayısıyla ertelenmiştir. 

34. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişmanın, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) 

BAŞKAN —. 34 üncü sırada, İstanbul Milletve
kili Bilâl Şişman'ın, sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Çimento Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/684) 

36. — Edirne Milletvekili. Türkân Turgut Arıkan' 
in, Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

BAŞKAN — 35 ve 36 ncı sırada, Edirne Millet
vekili Türkân Turgut Arşkan'ın soruları, geri alındı
ğından işlemden çıkarılmışlardır. 

37. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/686) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması dolayısıyla ertelenmiştir. 

38. — Adana Milletvekili Nuri-Korkmaz'in, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, hayalı ihracat iddiasıyla hakların
da işlem yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, İhracatı Geliştirme Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Akaryakıt Tüketim Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 
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Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Savunma Sanayi Geliştirme Fonunun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikleri
ne ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/692) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
43. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlaı'ın, 

D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 43 üncü sıradaki, tçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin izinli 
olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

44. — Tekirdağ Milletvekili Salih Akan'm, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığmın 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Tekirdağ Milletve
kili Salih Alcan'ın, Ulaştırma Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Alcan?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
45. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah

ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 

| Soru ertelenmiştir. 
46. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel-
I lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, soru sahibi
nin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

47. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
I in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve demir -

çelik mamullerinin Destekleme, ve Fiyat İstikrar Fo
nuna etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır . 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
48. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 

Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

49. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök
menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlık 
sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

'BAŞKAN — 49 uncu suralda, Haltiaıy MİMfcvdkıill'i 
Mıul-ıtaifa Muıralt Sölklrriartogllu'niuin sıorasu, soru salhlübi1* 
nün i'ztinıÜi oDmıalsı sıelbelbiiiyllb ertelleinlmliışlflir. 

50. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebekele
rinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı iddiası
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/614) 

İBAŞKAN — 50 inci sınadla, Saımısıuin Mlleltlveikii 
H a s a n Al'taly'ıın, EnıarjA Ve Tabi î Kafymlalklliaır Biaikanıın-
t h u siO'ruteu vaırldiıır, 

ISaıyi'rt lAlÜfcaiy?.. Yokla r . 
Cevap veneiöeik ısaiyın bakan? . , YbM!aır. 
'Som -erifceiltenm!i.ç'öir. 
51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından, sözlü soru önergesi 

> (6/616) 
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BAŞKAN — 51 linçi sıralda, Balıkesir Milletvekilli 
Davuıt Alhaioııgüil'ın, Tarım Orma'n ve Köyişlerı Baka-
nınldan sorulsu vardır. 

Sayın lAlbaiosgill?.. Yoklar. 
Cevap verecek ısaıynn tokan?.. Yoklar. 
ISaru arifeelenlmlişlir, 
52. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şir
ketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

53. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) 

BAŞKAN — 52 ve 53 üncü ısunafllandiak'i, Erzurum 
Milletvekili .Hillmıi Nallbanitoğlu'nun sorulan, soru sa
hibinin âzım! olması sebebiyle efltelenrnlişlfcir. 

54. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, bir 
vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen emniyet 
görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/702) 

BAŞKAN — 54 ündü sıralda, Tralbzon M'JlMve-
k'i'li Oslmıain Balhaıdıır';in, içişleri Balkanından sorusu var
dır. 

Sayını Bahadır?.. Yöklafr. 
Cevaıp verecek ısıaıyını 'balkan?.. Yoklar. 
•Soru eritelenım/iışrtiiır. 

55. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) 

IBAŞKAN — 55 inci sıralda, Edime Milletvekilli 
Türkân Tungult Arılkan'ın, Devlet Balkanı ve Başbakan 
Yarid'ılmcılsııınidan sorusu vardır. 

Saıyın Arnikan?.. Buradalar. 
Oevaıp vereoelk ısaıyın Ibalkan?.. Yoklar. 
Soru «tlüelenımlişitür. 

56. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

IBAŞKAN — 56 ncı sıralda, Denfel Milletvekili Ha
i l îbraihlim Şalh'in'in Taırıım Ormlan ve Köyişileri Baka
nımdan sorusu varıdır. 

ISaıyın 'Şahin?.. Yoklar, 
Oevaıp vereoelk sıayım bakan?.. Yoklar. 
Soru ©ıltelenmlişltilr. 

57. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal kreliye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (61624) 

BAŞKAN — 57 noi sıraıda, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, BaştokarJdan ısıorasu vardır. 

iSaıyın Korkmaz?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan? 

Yoklar. 
Soru etifceîenırnliış'tiir. 
58. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) 

BAŞKAN — 58 inci sıralda, Edirne Milletvekili 
Türkân Tungult Arıikan'ın, Devlet Bakam ve Başba 
kan Yardımcısından SORUSU vardır. 

Saıyım Arıkan?.. Buraldalar. 
Cevap vereoelk ısıaıyın Ibalkan?... Yidklar. 
Soru erltelenımliştir. 
59. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan

bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunlarına 
ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Ak-
bulut'un cevabı (6/626) 

BAŞKAN — 59 uncu sınaida, fetanfbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, İçiışlerii Bakanmldan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buıraldalar. 
Önengayı okdüuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanınca sözlü ola

rak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 
Reşit Ülker 

İstanbul 

Soru : İstanbul Şehrine su sağlama işi, İstanbul 
Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğünce 
(İSKİ) yapılmaktadır. Ancak İstanbul Belediye Mec
lisi, tlSKI'nin Gend Kuruludur. İstanbul Belediye 
Başkanı, ÎSKl'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. 

Son zamanlarda (fSK!t)'den İstanbulluların yakın
maları çoğalmıştır. 

1. Her abonenin tükettiği su miktarı sayaçlar 
okunarak saptanması gerekirken, yeterli eleman ve 
araç oilmaması neden'iyle yurttaşlara sayaç okunma
dan yüksek su tüketimi faturaları çıkarıldığı, hu yüz
den yurttaşların şaşkına döndükleri, apartmanlarda 
ise kat malikleri ile yöneticilerin birbirlerine girdik
leri, haksız yere fazla para ödenmek ve su kesilme
si durumuyla karşılaşıldığı doğru mudur? 
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2. Su 'bedellerini belli 'bir tarihten sonra ban
kalar almamakta, 'bu süreyi geçirenler Kadıköy (İS-
Kl)'ye ödeme zorunda bakılmaktadırlar. Burada ise, 
sokaklara taşan uzun 'kuyruklar oluşmaktadır. Bu 
yüzden aboneler hem yol parası, (hem de zaman sa
vurganlığı ziorunda kalmaktadırlar. Kadıköy'ün çe
şitli noktalarında tahsil vezneleri acımayı düşünmekte 
misiniz? 

3. Birçok yurttaş su parasına mahsuben avans 
hesabı açtırmak yolluyla sularının kapatılmasını ön
lemek istemektedirler. ÎSK1, hu haklı ve kendisi için 
(kartlı, kolay ve uygar yöntemi kabul etmemektedir. 
Su parasında avans yöntemi getirilmesi düşünülmek
te midir? 

BAŞKAN — İçişleri Balkanı Sayın Yıldırım Ak-
bulult, buyurun efendim. 

İÇİİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değerli üyeleri; İstanbul Milletvekili Sa
yın Reşit Ülker'in sözlü soru önergesini cevapîlandı
rıyorum. 

'İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, her geçen 
gün artan 'bir sayıyla 1 milyona yakın aboneye hiz
met vermektedir. Her abonenin tükettiği su mikta
rı normali okuma periyotlarında, sayaçlar okunarak 
tespit edilmektedir. 1986 yılı içinde bunun yanı sıra, 
abonelere ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla normal 
iki okuma dönemi arasında kısa süreli bir mahsup 
faturası çıkarılması uygulamasına geçilmiştir. Mahsup 
olarak 'belirlenen değerler, abonenin daha önceki sar
fiyatlarınım ortalaması .göz önüne alınarak hesaplan
makta, bilahara sayaçlar tekrar okunaralk kesinhe-
sıap yapılmaktadır. 1 milyona yakın abone içinde şi
kâyetçi olanlara ve abonenin sayacını iyi muhafaza 
etmemesi ve okuma alınamaması gibi sebepler so
nucu hatalara rastlamak mümkün almaktadır; fakat 
idare 'böyle durumlarda, abone itirazlarına açık olup, 
bütün müracaatları değerlendirmekte, haksız yere 
vatandaşın fazla para ödememesi için gerekli hassa
siyeti göstermektedir. Abone, hiçtir zaman idarenin 
kusuru sonucu haksız yere suyunun kesilmesi gibi, 
'bir durumla karşı karşıya bırakıılmamaîktadır. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, yeni kur
makta olduğu bilgisayar sistemiyle İstanbul'un muh
telif semtlerinde bilgisayarla çalışan ve aboneye anın
da cevap verebilecek tahsilat şu'beleri ıkurımıak için 
gerekli hazırlıkları yapmaktadır. Bu sistem faaliyete 
geçinceye kadar, 'bankaların, ödeme süresini geçen 
'İhbarnameleri 'de tahsil etmeleri uygulamasına 1 Ni

san 1986 tarihinden itibaren geçilecek ve böylece, 
meydana gelebilecek uzun tahsilat kuyrukları da ön
lenmiş olacaktır. 

Su parasına mahsuben avans hesabı açtırmak yo
luyla tahsilat yapabilme yolu etüt edilmiş; fakat tam 
bilgisayar sistemi oluşturulmadan 'bunun uygulanma
sı sakıncalı görülmüştür. 

İstanbul halikına dıaha iyi su ve kanalizasyon 
hizmeti verebilme yolunda sürekli araştırmalar ya
pılmakta olup, imkânlar nispetinde bunların tatbi
katına geçilmektedir. 

Saygıyla arz olunur. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Bakan. 
Önergeniz üzerinde konuşmak üzere buyurun Sa

yın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, yüce 

Meclisin değerli üyeleri; önce, verdiği izahat ve açık
lamadan dolayı sayın bakana teşekkür ederim. Özel
likle verdikleri izahatın sonunda, yanlış anlamadıy
sam 20 Nisan 1986 tarihinden itibaren, tahsil süreleri 
geçmiş olan paraların tahsili yolunda alman karardan 
dolayı teşekkürü bir borç bilirim. 

Sayın bakanın da buyurdukları gibi, 1 milyona ya
kın veya aşkın abone var. Oradaki uygulama şöyle 
idi : Su bedellerinin bankalara yatırılması güzel bir 
usul, öteden beri yapılıyor; ancak Sular İdaresi ilgili 
bankalara emir vermiş, yatırma süresini geçiren abo
neler bankaya gidip parayı yatırmak istese bile yatı-
ramıyor. Çünkü Sular İdaresi suyu kesme muamele
sine girişiyor. Ayrıca, o tarihten sonra, mesela banka 
evinin karşısında, bankaya gidiyor, «Parayı yatıraca
ğım» diyor, «Hayır sizin süreniz geçti» cevabını alı
yor. Bunun üzerine albone kalkıyor, Kadıköy'e gidi
yor, orada ise, iki - üç vezne var. Su faturaları aynı 
anda gönderildiği için, bir de bakıyorsunuz büyük 
bir kuyruk oluşmuş, hem de ikili üçlü kuyruk; vatan
daş orada en az iki - üç saat bekliyor. Tabiî bunun 
esas nedeni -soruda da belirtildiği gibi- yeteri kadar 
veznenin olmayışı bir; ikincisi de süresi geçtiği iddiası 
ile paranın alınmaması. 

Hukukta bir usul vardır, bir borçlu parasını geti
rir de, «Ben borcumu ödeyeceğim» derse, parayı al
mak durumundasınız. Bu uygulamanın bir izahı mev
cut değildir. Sayın bakan, şimdi bu paraların alına
cağını söylüyorlar ki, fevkalade önemlidir; ufak bir 
şey; ama vatandaş için önemlidir. Parayı alırlar, sü
resi geçmişse suyun kesilmesinden dolayı bin lira pa
ra cezası alınması konusu ayrıca yürütülebilir; ama va
tandaşın parayı ödediği tespit edilir -suyu hemen kes-
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madiklerini de biliyoruz- o gün parayı alan banka da 
aynı gün akşam üstü sular idaresine paranın ödendi
ğini bidirirse ve su da kesilmemişse, hukukî olarak 
suyu kapama açma patası olan bin lirayı, bir son
raki faturaya ilave edebilir ve bunun içlin vatandaşı 
Kadıköy'e gönderip, sıraya sokup bekletme gibi sı
kıntılardan kurtarmış ölür. 

Anlaşılıyor ki, işe el konulmuştur, bu bürokratik 
engel ortadan kaldırılmaktadır. Ayın 20'sinde de pa
ranın mutlaka alınması hareketi de başlamaktadır. Bu 
şekilde istanbul halkının memnun olacağı- bir işlem 
yapılmış olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
60. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 

İli Gemerek tlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/631) 

'BAŞKAN — 60 imci sıradaki, Trtkaıt MiIÖdtveMi 
Eniver özcaın'ın siarulsaı, sforu sahibinin görevli olması 
sdbelbljylle erltefenlmli'şfe 

61. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demirin, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştlir. 

62. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı iddia 
edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/635) 

İBIAŞKAN — 62 nici sırada, içel MÜMdtjvıaküıti Meh
met Kocabaşlıın, içişleri Bakainuntdıaın sorusu vamduır. 

ISaıynn Kocabaş?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştlir. 
63. — Kütahya Milletvekili Abdurralıman Necati 

Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova - Erzurum karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

İBASKIAN — 63 üncü sıralda, Kütahya Miieltvekili 
Albduraiatoknan Necaltii Kaira'a'nra, Batyınldldaik ve İskân 
Balkfainımldbn sorulstu vaırdır., 
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ISaıyın Kaıra/'a?.. Yoklar; 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, tapula

ma çalışmalarına ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Ba
kanı Mustafa Tınaz Titiz'in cevabı (6/638) 

ıBAISKiAN — 64 ÜÛOÜ sıralda, Uşalk M'iiötvekÜ 
Yulsıuf Demirin, Devlet BalkaMndaın slorulsu vardaır. 

Sayın Demür?.v IBuıraldallaır.., 
Cevap verecek saiyın balkan?., Buıraldafliaır. 
Soruıytu oktotuiyorıuim : 

Türkiye Büyük Millet Meclsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Yusuf Demir 
Uşak 

'Memleketimizde sön yıllarda tapulamaya önem 
vererek gruplar hallinde iller, 'ilçeler ve köylerimizde 
Tapu Kadasltro ekipleri çalışmalar yapmaktadırlar. 

Meimlefcetilmizde istiklal 'Savaşından yorgun ve fa
kir düşmüş olan halkımız 1938 tahkir arazide 'bir 
dönüm arazi vergisi için 50 kuruşu dahi veremeyecek 
durumda olduğundan, bu vatandaşlarımız 50 kuruş 
için elinde atasından kalan arazilerin ancak (bir 'kısmı
nın vergi kaydını yaptıralbilmliş, diaha sonraları da du
rumu düzeldikçe maliyeye elindeki arazinin tam ola
rak 'beyannamesini vermiş durumdadır. 

ıBu nedenle : 
1. 766 sayılı Tapulama Kanununa göre tapula

ma, 1938 tahrir arazi kayıtlarına göre yapılıyorsa, ay
nı yerdeki arazisi parçalanarak bir kısmı tapusuz mu 
kalacak?. 

2. 193'8 tahrîr arazi kayıtları niçin ölçü alınmış
tır?. 

3. O günden sonra pekçok değişiklikler olduğun
dan son 10-15 yıldır maliye kayıtları niçin göz önüne 
alınmamıştır?. 

4. Tapu Kadastro nasıl olsa aynı arazinin başı
na varıyor, Devlete bir yük ve masraf olduğuna 'göre, 
kalan parçaları için yine 5-10 yıl daha tekrar mı 
çalışacaklar ve Devlete ikinci !bir yük getirilmeyecek 
mi?. 

5. Zararın neresinden dönülürse kâr dendiğine 
göre, vatandaşları huzursuzluktan ve Devlete olan 
saygınlığından, güven duygusundan yoksun etmemek 
için bir tamimle veya ek 'bir maddelik kanunla <bu du
rumlar önlenemez mi?. 
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BAŞKAN — Devlet Balkanı Sayın Tınaz Titiz, bu
yurun efendini. 

DEVLET BAKANI MUSTAFÂ TINAZ TİTİZ 
^İstanbul) — Sayın Başkan değerli milletvekilleri; 
Uşak Milletvekili Sayın Yusuf Demİr'in sözlü soru
larına aynı sıra dahilinde cevaplarımı arz ediyorum. 

1950 ve daha önceki yılara ait vergi kayıtlarına 
göre tapulaması yapılan kültür arazisi vasıflı taşın
maz mallardan, miktar fazlası olarak kesilen parçala
rın tapusuz kalması söz konusu değildir. Vergi kayıtla-
rındaki ısınırlar sabit, yani genişletilmeye elverişli de
ğil ise, kayıt (miktarına bakıiimaksızın tamamı, zilye-
ti adına tespit edilmektedir. Vergi kayıtitarındaki sınır
ların değişebilir ve genişletilmeye elverişli olması ha
linde ise, Kanunun 42 nci maddesine göre, miktara 
itibar edilmekte, miktar fazlası olarak kesilen kısım
lar da, Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen zil
yettik şartlarının mevcut olması halinde, tek parçada 
20 dönümü ve bir tapulama 'bölgesinde de 50 dönümü 
geçm'emelk kaydıyla zilyet adına ve zilyetlik şartları 
gerçekleşmeyen kısımlar da Maliye Hazinesi adına 
tespit edilmektedir. 

2 nci sorularına cevaplarımı arz ediyorum : Ya
sanın 33 üncü maddesine göre, 1950 ve daha önce
ki yıllara ait vergi kayıtları tespitlerde esas alınmak
tadır. 

3 üncü sorularının cevabı : 1950 yılından sonraki 
vergi kayıtları, aynı yasanın 33 üncü maddesine göre 
geçerli olmadığından, son 10-15 yıllık vergi kayıtları, 
tespitlerde esas alınamamaîktadır. 

4 üncü sorularına cevâbım : 1 inci sorunun ce
vabında açıklandığı üzere, tapulama çalışmaları sıra
sında özel mülkiyete konu olabilecek bütün taşın
maz malların tespitleri yapıldığından, ikinci bir tapu
lama yapılması söz konusu olamamaktadır. 

5 inci sorularına cevabım : Hazırlanmakta olan 
Kadastro Kanun Tasarlısında bu konularda yeni hü
kümler 'getirilmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Demir, açıklama yapacak mısınız efen

dim? 
YUSUF DEMİR (Uşak) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın Başkan ve de

ğerli arkadaşlarım; sorumu cevaplayan sayın bakana 
teşekkür eder, hepinizi, saygıyla selamlarım. 

Sayın arkadaşlarım, sorumda da belirttiğim gibi, 
hükümetler vatandaşlarımıza hizmet için vardır ve 

onların günün şartlarına göre yaşamlarını iyi sürdür
meleri, mal ve can güvenliklerinin sağlanması için 
her türlü tedbirleri alırlar. 

Türk Milleti, yıllarca süren savaşlardan yorgun 
çıkmış, elinde hiçbir şeyi kalmamış, günün şartları
na göre bir dönüm arazi vergisi olan 50 kuruşu ve
remeyecek durumda olduğundan, atasından kalma 
ve yıllarca çiftçilik yaptığı arazilerinin o günkü şart
larda; yani 1938 arazi tahriratında tamamını vergi-
lendirememiş; ama gün gelmiş Maliyeye beyanna
melerini vererek vergilerini fazlasıyla ödemiş ve öde
mektedirler. 

Sayın arkadaşlarım, hükümetlerimiz son birkaç 
yıldır tapulama seferberliği yaparak, her vatanda
şın yıllarca uğraşıp alamadığı tapularını, en kısa yol
dan tapu ve kadastro ekipleri ile vermektedir; bu se
vinilecek bir durumdur. Ancak, diğer taraftan, 1938 
yılındaki arazi tahriratı kayıtlarını da ölçü alarak 
vatandaşın arazisinin bir kısmını tapusuz bırakmak, 
vatandaşımızı sevindirmekten çok üzmüş, «Tapusuz 
ve atadan kalan arazim acaba devlete mi kalacak, 
Hazine elimizden mi alacak?» endişelerini doğurmuş
tur. Tapulamaya başlanmadan önce vatandaşın böyle 
bir kaygısı ve endişesi yoktu, huzurluydu; ama şimdi 
huzursuzluk başlamış ve vatandaş, «Acaba yarın ne 
olacak?» endişesi içine girmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bakanlığımız veya genel mü
dürlüğümüz bir tamimle, «Maliye kayıtları ve ko
misyonların şahadetiyle vatandaşın elindeki yerlerin 
tümü tapulanacaktır» diyebilir ve bu şekilde zaman 
geçmeden de bu durum düzelebilir. Aksi takdirde, 
yine yıllarca bu huzursuzluk bitmemiş ve devlete 
yine büyük bir malî yük getirilmiş olacaktır. 

Tapulamada görevlendirilen devlet memurları da 
kraldan fazla kralcı olup vatandaşa eziyet etmekte
dirler. 

Gün geçmeden bakanlığımız veya genel müdür
lüğümüzün soruna iyi bir çözüm getireceği umuduy
la saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

65. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl İlinde tütün ekiminin yaygınlaştırılmasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/663) 

BAŞKAN —. 65 inci sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün Maliye ve Gümrük Bakanından 
sorusu vardır. 
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Sayın Gökgün?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından soru 

düşmüştür. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, soru düşürülür mü? Arkadaşımızın belki 
bir mazereti olabilir. 

66. —Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl Hindeki Et ve Balık Kombinası ile Çimento 
Fabrikası inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (61664) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Gökgün?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından soru 

düşmüştür. 
67. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alınacak önlem
lere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/665) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, soru sahibi 
izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

68. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6(666) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili Cahit Tutum'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Tutum?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

69. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Zonguldak Millet
vekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Yücel?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

70. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
Bingöl İlindeki imam ve vaiz kadrolarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 
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BAŞKAN — 70 inci sırada, Konya Milletvekili 
Haydar Koyuncu'nun, Devlet Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Koyuncu?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
71. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 

sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
72. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Ya

tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/694) 

BAŞKAN — 72 nci sırada, Muğla Milletvekili 
Idris Gürpınar'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
73. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-

ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

BAŞKAN — 73 üncü sırada, Muğla Milletvekili 
İdris Gürpınar'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sorusu vardır. ^ 

Sayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
74. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-

ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 74 üncü sıradaki, istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in sorusu, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

75. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

BAŞKAN — 75 inci sıradaki, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, soru sahibinin 
izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 
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IV. — SEÇİMLER (Devam) 

1. — Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
Türk Grubuna (1) Asıl; (1) Yedek Bağımsız üyelik 
için seçim (Devam) 

BAŞKAN — Tasnif komisyonu tutanağı gelmiş
tir, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Gru

bunda, siyasî parti grubu mensubu olmayan millet
vekillerine düşen (1) asıl; (1) yedek üyelik için yapı
lan seçime 180 üye katılmış ve aşağıda adları yazılı 
adaylar, hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Saygı ile arz ederiz. 

Tasnif Komisyonu 
Hüseyin Avni Güler ibrahim Aydoğan 

İstanbul îçel 
Yılmaz ihsan Hastürk Rafet Ibrahimoğlu 

istanbul Bitlis 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

Trabzon 
Asıl Üye: 
Ümit Halûk Bayülken : 164 oy. 
Yedek Üyeler: 
Abdurrahman Demirtaş : 105 oy. 
Reşit Ülker : 56 oy. 
Geçersiz : 13 oy. 
BAŞKAN — Bu sonuca göre, Sayın Halûk Ba

yülken asıl üyeliğe, Sayın Abdurrahman Demirtaş 
da yedek üyeliğe seçilmişlerdir; hayırlı olsun. (Alkış
lar) 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve D isticar et Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kararnamede Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 232 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/120, 1/525) (S. Sayısı: 
420) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» bö
lümüne geçiyoruz. 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 188 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında 232 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları üzerindeki görüşmelere kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

Dünkü birleşimde, 24 üncü maddeye kadar gö
rüşülmüş ve kabul edilmişti. 

Şimdi, 24 üncü maddeyi okutuyorum : 

(1) 420 S. Sayılı Basmayazı 9.4.1986 tarihli 90 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı 

Taşra Teşkilatı 
MADDE 24. — Müsteşarlık, Bakanlıkların Ku

ruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun ile Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İl idaresi Kanunu hükümlerine uygun 
olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
Yurt Dışı Teşkilatı 
MADDE 25. — Müsteşarlık, Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak 
yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 25 inci madde kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bağlı kuruluşlar 
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MADDE 26. — Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü ile İhracatçı Birlikleri ve İhracatı 
Geliştirme Etüt Merkezi, müsteşarlığın bağlı kuru
luşlarıdır. 

İhracatçı birliklerinin kuruluş, işleyiş, iştigal sa
haları, organları ve üyeliğe ilişkin esasları ile üyele
rin hak ve yükümlülüklerimi gösteren statüler Bakan
lar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkileri 

Yöneticilerin sorumlulukları 
MADDE 27. — Müsteşarlık merkez, taşra, yurt 

dışı teşkilatı ile ilgili kuruluşların her kademedeki 
yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet 
veya görevleri, Başbakanlık ve Müsteşarlık emir ve 
direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara 
uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst 
yönetici kademeye karşı sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutu
yorum: 

Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan tasarının 27 nci maddesinin 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tülay öney Coşkun Bayram 
İstanbul Adana 

H. Barış Can Muzaffer Yıldırım 
Sinop Kayseri 

Neriman Elgin Hüseyin Avni Sağesen 
Ankara Ordu 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen var mı? 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — önerge açık efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Müsteşarlığın 

görev yetki ve sorumluluğu 
MADDE 28. — Müsteşarlık ana hizmet ve görev

leriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu 
kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlük
teki mevzuata uygun "olarak belirlemekte, kaynak is
rafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbir
leri almakla görevli ve yetkilidir. 

Müsteşarlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına gi
ren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça 
belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara da
nışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağla
maktan sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bu madde, kamu
oyunda ve bürokraside bu müsteşarlığı bir impara
torluk şekliyle tefsir eden görüşlere kaynak teşkil eden 
bir maddedir. 

Maddenin başlığına baktığınız zaman, çok masum 
ve çok haklı bir maksat görürsünüz; koordinasyon ve 
işbirliği. Eğer, maddenin içeriğinde tanınan yetki, baş
lığa koşut olarak, koordinasyon ve işbirliğini getirmiş 
olsaydı, maddeyi tenkit etmek muhakkak ki, biraz 
haksızlık olurdu. Ancak, maddenin birinci fıkrasının 
ilk cümlesini lütfen birlikte okuyalım. 

«Müsteşarlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili ko
nularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuru
luşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata 
uygun olarak belirlemekte ... yetkili ve görevlidir.» 
Yani, birinci fıkra bu. Her ne kadar, cümlenin sonun
da «... kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu 
sağlayacak...» dendikten sonra yetki geliyorsa da, bi
rinci kısımdaki yetki gayet geniştir. Bu yetki nedir? 
«Diğer bakanlıkların, müsteşarlığın ana görevleriyle 
ilgili konularda uyacakları esasları, yürürlükteki mev
zuata uygun olarak belirlemek.» 

Konuya bir misalle yaklaşmak ve anlatmak istiyo
rum : örneğin taban .fiyatları tespitinde diyelim, ör
neğin herhangi bir bakanlığın veya bir kamu kuru
luşunun gerek Hazine işlemleriyle ilgili, gerekse dış 
ticaretle, ithalat ve ihracat uygulamalarıyla ilgili bir 
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konudaki tavır ve davranışının ne olması gerektiği
ni, bu bakanlık belirleyecek, işin içeriği yönünden 
aksaklığını bir yana koyun, bu madde bürokrasi açı
sından büyük bir sakınca getirmektedir. 

Bu müsteşarlık, filvaki nevi şahsına münhasır bir 
müsteşarlıktır, bürokraside şimdiye kadar rastlanıl
mamış ve Türk bürokrasi ananesinde görülmemiş yet
kiyle donatılmış «müsteşar» kelimesinin anlamının dı
şında, hatta bir bakanın yetkisinin de çok üstünde 
bir yetki taşıyan, yetkiye sahip bir kuruluştur; ama 
diğer bakanlıklarda bunun muhatabı müsteşarlık de
ğil, bakanın kendisidir. 

Deniyor ki, müsteşarlık, özellikle Tarım Bakanlı
ğının taban fiyatları açıklaması.sırasında -çünkü ta
ban fiyatları konusu hem bu kanun hükmündeki ka
rarnameyle bu müsteşarlığın müdahalesi dahiline so
kulmuş ve hem de ana görevleriyle ilgilidir- yürür
lükteki bir kanunun tefsiri, yönlendirilmesi, yürürlük
teki kanunun içeriği ve şümulünün ne olduğu konu
sunda fikir beyan edilebilmesi hususları bu müsteşar
lığın yetkisine bırakılıyor. Yani, müsteşarlık bakana 
karşı -çünkü diğer bakanlıklarda muhatabı müsteşar 
değildir, doğrudan doğruya bakandır- kendi görev 
alanına giren bir konuda, kanunun ne emrettiğini, o 
bakanlığın ne yapması gerektiğini kendisi belirleye
rek bildirecektir. Bunu lütfen biraz insafla tefsir ede
lim. Eğer, Türkiye Cumhuriyetinde bir bakanlık, ka
nunun tayin etmiş olduğu yetkisini kendisi belirlemek
ten aciz .ise, - ki, bütün bakanlıkları tenzih ediyorum, 
hiçbiri değildir tabiî - o zaman bu yetki bir kişiye ve
rilsin yahut da bir müsteşarlığa verilsin. 

Denilecektir ki, siz bunu yanlış tefsir ediyorsunuz, 
bunun içeriğinde koordinasyon vardır, bunun özü 
koordinasyondur; ama bu cümle, sureti katiyede ne 
demin arz ettiğim gibi, başlıktaki masum niyeti, ne 
de bu şekilde masum bir itirazı haklı gösterecek bir 
içerikte ve üslupta değildir. 

Sayın Başkan, Anayasamızda, Devlet Planlama 
Teşkilatı diye bir müessese vardır. Devlet Planla
ma Teşkilatı, bu maddenin birinci fıkrasının ilk cüm
lesindeki görevi Anayasa gereği yapması gereken bir 
teşkilattır. Bu nedenle, bakanlıklararası koordinasyon 
görevinin Devlet Planlama Teşkilatı dışında bu müs
teşarlığa verilmesi, sözlerimin başında da arz ettiğim 
gibi ve bu şekilde kabul ettiğiniz takdirde, bürokra
sinin kendine özgü kurallarını ve Türk bürokrasisi
nin teamüllerini -siz ne kadar biz bunu değiştirdik, 
alt üst ettik, bunu ancak biz yapabiliriz derseniz de 
yin, Türk bürokrasisinin kendine özgü teamülleri çok 
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I şükür ki hâlâ yaşamaktadır, bütün çabanıza rağmen, 
I onu değiştiremediniz - çiğnemiş ve bürokrasinin bu 
I tarz işleyişinde tahmin edebileceğimiz bazı sakınca-
I larla karşılaşmasına imkân vermiş olacaksınız. 
I Bu nedenle, bu maddenin birinci fıkrasındaki cüm-
I lenin birinci kısmının hem arz ettiğim sebeplerle ve 
I hem de koordinasyon amaçlanıyor ise, Devlet Plan-
j lama Teşkilatını devre dışı bırakması itibarıyla me-
I tinde yer almaması gerektiği kanısındayız. 
I Takdir yüce heyetindir. 
I Arz ediyor ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan Ba-
I yezit. 

Başka konuşmak isteyen var mı?.. Yok. 
28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 28 inci madde kabul 
edilmiştir efendim. 

I 29 uncu maddeyi okutuyorum : 
I Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 29. — Müsteşarlık, hizmet alanına gi
ren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağ
lamaktan sorumludur. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ben 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkân Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamızın 127 
nci maddesinde, mahallî idarelerle ilgili bölüm var ve 

I bu maddenin beşinci fıkrasında «Merkezî idare, ma
hallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin 
bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu 
görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının ko-

I runması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılan
ması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dai
resinde idarî vesayet yetkisine sahiptir» deniyor. 

Burada getirilen madde ile müsteşarlık, hizmet ala
nına giren konularda olmakla beraber, mahallî idare-

I lerle ilgili koordinasyonu sağlamakla görevli kılınıyor. 
I Halbuki mahallî idareler ve özel idarelerle ilgili ola

rak valiliklerin birtakım yetkileri var; ayrıca sanıyo-
I rum içişleri Bakanlığı da yetkili. Burada müsteşarlığa 
I âdeta, bakanlıkların üzerinde bir yetki vermiş oluyo-
I ruz. Bu maddeyi, bundan önceki iki maddeyle bir-
I İlkte bütünleştirdiğimiz zaman, âdeta bir gölge Baş-
I bakanlık müessesesini müsteşarlık açısından oluşturmuş 

bulunuyoruz. Sanıyorum, yetkilerin kullanılması açı-
I sından birtakım üst üste gelmeler, çelişkiler ortaya çı-
I kaçaktır. 

552 — 



T. B. M. M. B: 93 16 . 4 . 1986 0 : 1 

Yüce Meclisin dikkatlerine bu konuyu sunmak is
tedim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkân Arı-
kan. 

Madde üzerinde başka söz isteyen var mı efen
dim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Müsteşarlığın düzenleme görev ve yetkisi 
MADDE 30. — Müsteşarlık (Kanunla yerine ge

tirmekle yükümlü olduğu hizmetleri Başbakanın di
rektifi istikametinde tüzük, yönetmelik, tebliğ ve ge
nelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

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

Kabul etmeyenler... 30 uncu madde kabul edilmiş
tir. 

31 inci maddeyi okutuyorum: 
Yetki devdi 

MADDE 31, — Müsteşar, her kademedeki Müs
teşarlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırla
rını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetki
lerinden ıbir kısmını astlarına devredebilir. Ancak 
yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğunu 
kaldırmaz, 

iBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorumi: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 3*1 inci madde kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 

BESİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

İntikal eden görev ve yetkiler 
MADDE 32. — T.C, Merkez Bankası, Hazine 

Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadî' İşbirliği 
Teşkilatı Genel Sekreterliği, Bankalar Yeminli Mu
rakıpları Kurulu Başkanlığı, Darphane ve Damga 
Matbaası Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak Maliye 
ve Gümrük Bakanı ve Bakanlığına; ihracat, İthalat 
ve Anlaşmalar Genel Müdürlükleriyle, Konjonktür 
ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile ilgili olarak Sanayi 
ve Ticaret ıBakanı ve Bakanlığına, bu Kanunun ya
yımı tarihinden önce çeşitli mevzuatla verilmiş olan 
her türlü 'görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyet
ler Başbakana ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
na intikal eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde SHP Gruıbu adına 
Sayın Barış Can söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Can. 
SHP GRUBU ADINA H. BARIŞ CAN CSinop) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu denli ge
niş yetkilerle donatılmış; ama bakanlık olarak değil, 
müsteşarlık olarak örgütlenmiş bulunan bu kuru
mun, kamu hizmetlerini ne kadar etkin ve verimli 
yürüttüğüne ve ekonomik ve malî hayattaki görev
lerini nasıl daha rasyonel yerine getirmesini sağla
dığını, uygulamanın somut sonuçlarıyla değerlendir
mekte yarar vardır. Bu konuşmayı değerlendirmek 
için, bu madde isabetli bir maddedir. 

'Örneğin, Hazine; para - kredi ve na'kit hareket
leriyle devletin iç ve dış borçlarının yönetiminde 
ne kadar etkin olmuştur? 1985 yılnm kesinleşmiş 
parasal büyüklüklerine baktığımızda, son yılların en 
kötü parasal yönetimini görmekteyiz. Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasının geçen hafta belli olan ve 
54 üncü dönem kesin bilançosuna göre, emisyon 1985 
yılında yüzde 44 oranında artmıştır. Bu son b.eş yı
lın en yüksek emisyon artış hızıdır. 

Sıkı para politikasının, istikrar politikasının uy
gulandığı Ibir dönemde bu yüksek emisyon hacmine 
ulaşılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Merkez Bankası neden bu 
kadar çok para basmıştır ve basmaya devam etmek
tedir? Bunun tek nedeni vardır, kamu kesiminin, da
ha açıkçası Hazinenin bitip tükenmeyen açıklarını 
kapatmak içindir. Bu açıklar Maliye Bakanının açık
ladığında ve mademki bütçe az açık verdiğine göre, 
nereden kaynaklanıyor? 

Sayın milletvekilleri, bunun tek nedeni vardır, 
bu, iç ve dış borç ödemelerinden kaynaklanmakta
dır. Bilindiği gibi, Türkiye, 1985 yılında 3,5 milyar 
dolar dış ve 1,6 trilyon iç borç ödedi. Bunu nasıl 
ödedi?... Bunun için Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası bilançosuna bakıyoruz. Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası bilançosu son yılların belki en 
kötü bilançosudur. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
'Bankası, 1985 yılında tam 1,2 trilyon lira kur far
kını yüklenmiş ve yıl içinde bunu ödemiştir. 

Bu tutar, dış borçların TL karşılıklarının kur 
farkı yönünden büyümesidir. Hazine ne biçim bir 
borç yöntemi gerçekleştiriyor ki, tüm yük Merkez 
Bankasının sırtındadır. Merkez Bankası yıl içinde 
1,2 trilyonu ödüyor; ama Hazine bunu belki on yıl, 
belki de onbeş yıl sonra ödeyecektir; bunun anla
mı budur. 

Oysa, yıl içinde 1,2 trilyon TL tutarında kur 
farklarından doğan yük, ekonomideki tüm dengele-
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ri altüst etmektedir; enflasyonu, yüzde 40'lara tır
mandırmaktadır.. Yani, gerçekte burada bedeli öde
yen, halk olmaktadır; ama >1,2 trilyon TL. kur far
kı, geçmişte alman kredilerden doğmuş, şimdi tüm 
yük halkın ışırtına binmiş. Hangi kredilerden doğ
muş sayın milletvekilleri? Şu meşhur, bildiğimiz 
DÇM kredilerinden doğmuş, 

Merkez Bankası, belki, tarihinin en ağır fatu
rası ile karşı karşıya 'bulunmaktadır. 1,2 trilyon TL 
1985 yık bütçesinin yaklaşık yüzde 25'i düzeyinde 
ve bu kadar kaynak dış borçlarımızın yükünden doğ
maktadır. 198'6'da dış borç yükünün 3,6 milyar do
lar ve DÇM ödemelerinin de 400 - 500 milyon do
lar arasında olduğunu ve TL'nin dolar karşısında 
'hâlâ değer kaybettiği düşünülürse, Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasına bu yıl içinde ödettirilecek 
kur farkının 2 trilyonu bulması işten bile değildir. 
Bu durumda da enflasyon oranını, yüzde 40'ların al
tına indirmek mümkün değildir. Artık, bu masalı 
da bir kenara bırakmak gerekir. 

Sayın milletvekilleri, Hazinenin nakit hareketle
rini idare etmesi, para - kredi politikasını yönlendir
mesi diye bir olay, 1985'te söz konusu değildir. Bu
nu başaramadığı gibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının tüm kaynak kullanım dengesini de allak 
bullak etmiştir. Gerekçede belirtildiği gibi, - bu mad
dede de yetkiler devrediliyor, (biliyorsunuz - Hazine, 
1985'te koordinasyonun sağlanmasının değil, sağlan-
mamasının tek nedeni olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Merkez Bankasının sırtında
ki yükler bununla da, bitmiyor. Kamu kesimi, 1985 
yılında, Merkez Bankasından öylesine kredi kulla
nıyor ki, planlarda, programlarda yazılan ünlü is
tikrar politikalarıyla tamamen zat bir uygulama olu
yor. Merkez Bankası kredileri, yüzde 47,7 oranın-. 
da artırılmıştır. Bu, 1985'te, son beş yılın en hızlı 
artışı olmaktadır. Eğer bu artışın nereden kaynak
landığına bakarsanız, Hazineye açılan kısa vadeli 
avanstan geldiği hemen görülebilmektedir. Yani, 
1985'te iki şey olmuştur: Hazine, dış borçlardan do
ğan 1,2 trilyonluk yükümlülüğünü Merkez Banka
sına hiç çekinmeden yıktığı gibi, ayrıca kısa vadeli 
avans kullanımını da hızlandırıp, diğer kamu finans
manını da buradan sağlamıştır. Hani çok eleştiri
len, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kamu 
finansman açığını kapatmak için Banknot Matbaası 
gibi kullanılma yöntemi var ya sayın milletvekille
ri, işte 24 Ocak öncesinin çok eleştirilen bu yönte

mi, şimdi aynen bu hükümet tarafından uygulan
maktadır. 

*Evet sayın milletvekilleri, 1985'te Merkez Banka
sı, Hazine tarafından -Banknot Matbaası olarak kul
lanılmıştır. . Sonuçta, 198'3'te 5,9; '198'4'te 4,8 milyar 
lira kâr eden Merkez Bankası, 1985'te ancak 1,8 mil
yar lira kâr etmiş, o da, altın mevcutlarını yeniden 
değerlendirmek suretiyle olmuştur. 

Hazine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, 
sadece kendi iç ve dış borçlarının karşılanmasında 
kullanmıştır. Bankanın, parasal yetki kurumu ola
rak tüm fonksiyonlarını etkileyerek, yanlış yönlen
dirilmesine neden olmuştur. 

Dış ticarete yönelik olarak izlediği kur politika
sı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bu den
li yük getirirken, bu hükümetin varlığı olan istik
rar politikalarının en yumuşak bölümü olan kur po
litikası, çok değil bir ay önce, 14 Martta darbe ye
miştir. Serbest faiz politikasından söz etmek mümkün 
olmadığı gibi, artık Türkiye'de serbest kur politika-
'S'indan da söz etmek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, hükümetin açıklamalarına 
göre, 1985 yılı sonunda enflasyon, yüzde 7 düzeyi
ne inmiştir, 1986 yılının ilk üç ayında da gerilemiş 
ve Mart sonunda yüzde 33'e inmiştir, Buna karşılık, 
faiz oranları, hâlâ yüzde 45 ve 50 düzeyindedir. 

'Şu halde, faiz oranlarının düşmesini kim engel
lemektedir? 

Görünen, Hazinenin içinde bulunduğu nakit dar
boğazı faiz oranlarının düşmesini engellemektedir. 
Hazine bu yıl içinde, kbnsolidasyon dahil, 2,2 tril
yon İra iç borçlanmaya gitmek zorunda kalmakta
dır. Bu nedenle, ayda 180 - 200 milyar TL. tutarında 
hazine bonosu ve devlet tahvili satmak zorundadır; 
satabilmek için de, en yüksek faizi' ve kısa vadeyi 
uygulamak durumundadır, aksi takdirde, bu borç
lanmayı gerçekleştirmek mümkün değildir. Nitekim, 
geçtiğimiz şubat ayında daha uzun vadeli ve daha 
düşük faizli olarak satmak istediği tahvil ve bonolar 
alıcı bulamamıştır. Neticede, bankalara yapılan bas
kı da bir sonuç vermemiştir. 

Sayın- milletvekilleri, biliyorsunuz, biz bu hu'susu, 
Bankalar Yasası Mecliste görüşülürken de hatırlat
mış ve bu konuda hükümeti uyarmıştık. 

Hazinenin borçlanma politikası, ülkede faiz oran
larının düşmesini engellemektedir. Bu ise, iç borç 
idaresindeki Hazinenin içinde bulunduğu nakit dar
boğazının somut göstergesi olmaktadır. 

tç borç idaresinin yanı sıra, dış borç idaresinde 
de, Hazine aynı tutum içerisindedir. Türkiye'nin 
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dış borç yapısı içinde iç borçlarının payı artmış
tır. Bu oran yüzde 26 seviyesine yükselmiştir. 
İBu, kritik 'bir gidiştir. Temel nedeni de, Türkiye'nin 
sağladığı döviz geliri girişlerinin Ümitlenmiş olması
dır. 

Sayın Başbakan Yardımcısı, «Türkiye'nin dış 'borç 
yükünün fazla olmadığını ve bu borç yükü içinde, 
kısa vadeli borç yükünün önemsenecek boyutta ol
madığını» geçtiğimiz sonbaharda açıklamıştı; hatta 
yanlış 'bilgi verdiği gerekçesiyle bir yabancı dergiye 
de yanıt göndermişti. Şimdi aynı 'Başbakan Yardım
cısı, -burada olmalarını dilerdik- bir ay önce Dünya 
Ekonomik 'Formu (Toplantısı) sırasında televizyon
da yaptığı açıklamada, «Türkiye'nin petrol faturası
nın azalmasından doğacak 1 milyar dolarlık imkânın 
kısa vadeli borçların ödenmesinde kullanılacağını» 
Söylemektedir. Eğer Türkiye'nin kısa vadeli borçları 
önemsenmeyecek düzeyde ise, 1 milyar dolarlık 'bir 
ek kaynağı, yatırımları artırmak, ek istihdam yarat
mak gibi, ülke içinde rahatlık sağlayacak alanlara 
yönlendirmek var iken, neden kısa vadeli borçların 
ödenmesine ayırmayı düşünmektedir? Kendilerine 
sormak isteriz. 

Sayın milletvekilleri, kısa vadeli borç yükünün 
getirdiği riskler, kısa bir süre önce piyasada somut 
bir şekilde yalanmıştır. Şubat ayının ikinci yarısı ile 
14 mart tarihleri arasında döviz piyasasında olup bi
tenler, ekonomide, özellikle banka sisteminde kısa 
vadeli borçların risklerinin akışından kaynaklanma
mış mıdır? Bunu bizler 'değil, olayın akabinde açık
lama yapan özel sektör temsilcileri söylemektedirler. 
Hazine, elindeki en etkin ve yakın denetim araçlarını 
Banka ve (Kambiyo Genel 'Müdürlüğü ve 'Bankalar 
Yeminli "Murakıpları Kurulunu gereğince çalıştırıp, 
sistemde olup bitenden habersiz görünmektedir; ama 
akabinde döviz riski yüksek bankaları yakın takibe, 
yakın markaja almaktadır. 

14 Mart müdahalesinden sonra tüm mesuliyet yi
ne Merkez 'Bankasına, dolayısıyla halkın sırtına bin
miştir. Para politikası, iç ve dış borç idaresine han
gi yönden yaklaşılırsa yaklaşılsın, Hazin.e olayların 
daima gerisinde kalmaktadır. Oysaki, bu icracı ve te
kelci müsteşarlık dinamik, hızla Ikarar alan bir ku
ruluş olarak bize sunulmak istenilmektedir. Hiçbir 
maliyeti yüklenmemektedir. Maliyet, tahsilat şubesi 
olan Maliye 'Bakanlığı ile Banknot Matbaası olan ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yüklenmek
tedir. 

1985'e ve 198Ö yılının ilk üç aylık dönemindeki 
para politikalarına bakınız sayın milletvekilleri. O 

çok eleştirilen 1978 ve 1979 yıllarının 'para gösterge
lerinden daha iyi değildir. Son beş yılın en kötü pa
rasal yönetimini görmekteyiz. İç borç idaresinin, ban
kaların, piyasanın ve müteahhitlerin elleri, kasaları 
rengârenktir; ellerinde rengârenk bonolar vardır. Ar
tık hangisinin olduğunu pek çok kimsenin şaşırdığı, 
Hazine bonosu ve devlet tahviliyle doldurularak, Ha
zinenin nakit ödemeleri sınırlandırılarak yönetilmek 
istenmektedir. Sonuç değişmiyor; Hazine, Merkez Ban
kasını sürekli zorlamaktadır. Son 'günlerdeki sıkıntı
ları da basından izliyorsunuz. 

Mart ayı sonu itibariyle Hazinenin Merkez Ban
kasından kullandığı kısa vadeli avans, 1 trilyon tava
nını delmektedir sayın milletvekilleri. Emisyon 1,5 
trilyona, yani 1,463 trilyona yaklaşmaktadır. Bunun
la da bitmiyor. Hazine, dış borç ödemelerinden do
ğan kur 'farklarını Merkez Bankasına sürekli yıkma
ya devam etmektedir. Burada da yetki istiyorlar. 

Dış borç yönetiminde kısa vadeli borçlar, özel
likle bankalar sisteminin riskleri 14 Martı getirmek
tedir. Risklerini piyasadan hangi fiyatla olursa olsun, 
sağladıkları dövizleri toplayarak azaltmak isteyen 
bankalar, kıyasıya döviz savaşına girmektedirler. So
nuç, serbest kur politikasından geri dönüştür; ama 
sorun bitmemiş görünüyor. Bankalar, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasının tanıdığı en üst limitte 

! kur saptayarak, dövizi kendilerine çekme savaşını 
sürdürmektedirler. Çünkü, Sayın Başbakan Yardım
cısının kısa vadeli borç kapsamına almadığı dövizli 
tevdiat hesaplan çözülmektedir. 2 milyar doları aş
mış olan bu hesaplar, 1986 yılının üçüncü ayı sonun
da 1,5 milyar dolara inmektedir. Döviz dengesinde 
bir şeyler var; ama yine Hazine, olayların hep geri
sinde kalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi dış ticaretimizi ve bu
rada olup bitenleri değerlendirmek gerekir ki, bası 
tabular artık tartışılabilir hale 'gelebilsin. 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen bağlayınız. 
H. BARIŞ CAN '(Devamla) •— Bağlıyorum efen

dim. 
Pek çok çevrelerde, «Aman, dış ticaret konusun

da bir şey söylemeyelim, sonra ihracatımız azalır, 
yeniden döviz darboğazına gireriz haa...» korkutma-
cısından artık kurtulmak gerekir ki, yerle bir edilmiş 
kimi ekonomi politikaları da yerli yerine ancak bu 
sayede oturabilsin. 

Türkiye'nin ihracatı son beş yılda patlamıştır, 2,9 
milyar dolardan 8 milyar dolara çıkmıştır. Sayın mil
letvekilleri, bu neyle ve nasıl olmuştur? Üretemediği-
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niz hiç bir şeyi satamazsınız, ihracat beş yılda yüzde 
179 oranında artmış, Türkiye'de bu dönemde yatırım
ların artmadığını, aksine bilinçli bir şekilde kısıldığını 
da hepiniz bilmektesiniz. Mevcut üretim kapasiteleri
nin yüzde 179 oranında artmadığını da artık bilmek
teyiz, istatistikler de bunu göstermektedir. Öyleyse, 
Türkiye ne ihraç etmiştir sayın milletvekilleri? Türkiye 
geçmişinde o suçlanan ithal ikamesi sanayiinin yarat
tığı ve zaten var olan üretimi ihraç etmiştir. Geç
mişte o sanayiler kurulduğu, teşvik edildiği için bugün 
Türkiye üçbin kalem mal ihraç edebiliyorsa, sebebi 
odur. Ülkenin sırtına yük olduğu ileri sürülen bu sa
nayiler, şimdi ihracatçıların baştacı olmuştur. Nasıl 
ihraç edilebilir hale geldiği de açıktır ve bu hiçbir za
man sihirbazlık değildir, kimse de kendinde bir şey 
vehmetmemelidir. (SHP sıralarından alkışlar) Nasıl 
ihraç edilebilir hale geldiği açıktır ve nettir. Bunu hep 
birlikte tartışabilriz ve biz, bunu hep birlikte görüşe
lim diyoruz, Sayın Başbakan Yardımcısı sürekli so
rularımızdan kaçmaktadır. Sanayi iç ticarete yönel
tilmiş, ne kadar teşvik ve kredi varsa, bunların hepsi 
durdurulmuş, hepsi ihracata verilmiştir. Kısaca, 1980' 
de Türkiye'nin sanayileşmesine artık yeter denmiş, 
dur denmiştir, ne üretiliyorsa, kaça üretiliyorsa bun
lara bakılmadan, devlet tarafından teşvik edilerek ihra
cata yöneltilmiştir. Devlet, nasıl daha önce kaynak
larını kullanarak tacir ve sanayici yetiştirmişse, 1980' 
den sonra da ihracatçı yetiştirmiştir. Uygulanmakta 
olan kur mekanizması, ihracatı teşvikin en önemli 
mekanizmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, sürekli olarak Türk lirasının 
değçrini düşürmek yoluyla, ihracatı iç pazara oranla 
kârlı kılmak, kur mekanizmasının temel görevidir. 
Sanıldığı gibi ilk kez Türkiye'de de keşfedilmemiş, ilk 
kez 1975'de Brezilya'da uygulanmaya konmuştur, ama 
ne hikmetse, Brezilya 24 Şubat 1986'dan bu yana, bu 
kur politikasından vazgeçmiş ve sabit kurlara dönmüş
tür. Bu kur politikası ne sağlıyor? Dış piyasalarda 
Türk malını ucuz mal haline getiriyor; içeride ise, 
ihracatçıya, iç piyasada satmanın çok üzerinde bir küt 
getiriyor. 

Sayın milletvekilleri, uygulanan kur politikası, yurt 
içindeki enflasyon oranı, yurt dışındaki enflasyon 
oranı ve faiz oranlarına bağlı olarak saptanmakta ol
duğu görüşü ve açıklaması da doğru değildir, öyle 
olsa idi, içeride - iddia edildiği gibi - enflasyon oranı 
düşerken, dışarıda enflasyon oranı sıfır düzeyinde iken 
ve faiz hadleri düşerken, TL.'nin değer kaybımn dur
ması gerekirdi. Oysa, tamamen tersine, geçtiğimiz dört 

ay içinde dolar, dünyada yüzde 12,5 düzeyinde de
ğer kaybederken, Türk Lirasının değer kaybı da de
vam etmiş ve yüzde 15 düzeyine çıkmıştır. Doların 
değer kaybı da göz önüne alındığında, TL.'nin reel 
olarak, yüzde 29,7 oranında değer kaybettiğini gös
termektedir. 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bağlıyorum efen

dim. 

Bu nedenle, ihracattan söz ederken, ihracatın ma
liyeti açıkça ortaya konmalı, Türkiye'nin sanayileş
mesini erteleyerek, tüm kaynaklarını yönlendirdiği 
ihracat alanındaki net maliyeti ortaya çıkartılmalıdır. 
İhracat dövizinin gerçek maliyeti, ihracat kredisi, ver
gi iadesi ve kur politikasıyla neye mal olmaktadır? 
Bunu bilmek gerekir. Sürekli de soruyoruz; ama hü
kümet, «Siz başka türlü değerlendirrisiniz» diyor, ce
vap da vermiyor. Borçları da sorduk geçen gün, hâlâ 
bekliyoruz, cevap gelecek. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Çok 
beklersiniz. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Türkiye'nin gelir -
ticaret hadleri ne durumdadır? Bunu da bilmek la
zımdır. Dışticaret Müsteşarlığı bunları sektör bazın
da ortaya koymalıdır ki, dış ticaret son beş yıl içinde 
hangi çizgide kalmıştır, bu durumu- saptayabilelim. 
Bu sorunların cevabı sürekli olarak verilmemektedir. 
Nasıl yetki ister böyle bir Hazine? 

Sayın milletvekilleri, Hazine Müsteşarlığının ku
ruluş gerekçesinde yer alan, kamu hizmetlerini etkin 
yürütme, koordinasyon sağlama görevinin rasyonel 
yürütülmesi amaçlarının hangisinin gerçekleştirilebi
leceği, tartışmaya çok açıktır. 

Sayın milletvekilleri, son bir örnek veriyorum; bu 
örneğin Müsteşarlık Konjonktür ve Yayın Dairesiyle 
ilgilidir. Görevleri arasında, ülke ekonomisinin de
vamlı tahlillerini yapmak, dış ekonomik ilişkilerle il
gili istatistikî bilgileri düzenlemek vesaire sayılmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, nisan ayının ikinci haftası 
bitti, biz hâlâ 1985 yılı ödemeler dengesinin kesin 
sonuçlarını beklemekteyiz. Aylık dış ticaret verileri 
bu yıl her nedense 2 ay gecikmeli yayınlanır bir hale 
gelmiştir. Eskiden, neredeyse günü gününe izlenirdi. 
Acaba, dış ticaretimize bir şeyler mi olmaktadır saym 
milletvekilleri? Bunu da öğrenmek isteriz. 

BAŞKAN — Sayın Can, bağlayın efendim 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Kısaca, Hazine 

ve Dışticaret Müsteşarlığı, Hazine, para, kredi ve na-
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kit hareketleriyle ilgili iç ve dış borç idaresinin yö- I 
netiminde, bir darboğazın içinde bulunmaktadır. Bu
nunla da kalmamakta başta Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı olmak üzere, 
kamu kuruluşlarını da kendi yarattığı ek maliyetler 
nedeniyle darboğaza itmektedir. Bunu, bu Meclise 
aynı zamanda görev ve ihbar olarak da bildiriyorum. 

Büyük iddialarla kurulmuş ve ekonomiyi tek elden 
yürütme amacına yönelik... 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen efendim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Büyük iddialarla kurulmuş ve ekonomiyi tek el
den yürütme amacına yönelik; ama müsteşarlık olan 
bu kuruluşun etkin, verimli ve rasyonel çalıştığı iddia
sı, artık, bundan böyle bir anlam taşımamaktadır. Do
layısıyla bu müsteşarlık, bu tablolar karşısında, bu 
yetkiyi bu Meclisten istemek hakkına da sahip de
ğildir. 

Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, soru sormak istiyorum. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) Benim de sorum var I 

efendim. I 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sormak için kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
Buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, mikrofon kalkmış mıdır efendim? 

BAŞKAN — Kalktı efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, mikrofon sistemi, çok rahattı. Acaba yük
sek makamınızdan, niçin kalktığını sormak, tçtüzüğe I 
uygun mudur efendim? 

BAŞKAN — Uygun efendim, uygun. O, yalnız 
bütçe müzakereleri için konmuştu; biraz da fazla kal
dı burada efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, maddenin sonunda, müsteşarlığa intikal 
edecek yetki, görev vesaireyi sayarken «hak ve muafi- I 
yetler» diye bir tabir var. Bütçe Komisyonunda buna 
ben takıldım ve hatırlattım; «Hukuk literatüründe 
hak ve dediniz mi arkasından mükellefiyet gelir, I 
hiçbir hukuk belgesinde hak ve muafiyet diye bir 
talbir bulamazsınız. Acaba burada bir yanlışlık mı, 
bir hata mı, bir kelime hatası mı var, bu, hak ve 
mükellefiyet mi olacaktır?» dedim. Bana verilen ce- | 

— 557 

16 . 4 . 1986 O : 1 

vapta, «Hayır hak ve muafiyettir» dediler. «Hangi 
muafiyettir?» deyince, «Efendim, bazı kanunlar Ma
liye Bakanına veya Ticaret Bakanına, üçüncü şahıs
lara, yani kişilere muafiyet tanıma yetkisini, hakkını 
vermiştir; buradaki muafiyetin de anlamı odur» de
diler. Dedim ki, «Eğer anlam buysa, bu ibare bunu 
ifade etmiyor.» 

Şimdi sayın bakandan soruyorum: Buradaki 
«muafiyet» kelimesi bu anlamda mı kullanılmıştır? 
Eğer bu anlamda kullanıldıysa sayın bakan beni ba
ğışlasınlar; çünkü ben bunu bu anlamda anlayama
dım ve tahmin ediyorum ki bunu, benim düzeyimde 
olanlar da anlayamayacaklarda*. Muafiyeti; «yasala
rın tanıdığı ve muafiyet verme yetkisi şeklinde» 
muafiyet kelimesini acaba değiştirmeyi düşünürler mi? 
Yoksa bu, hak ve mükellefiyet şeklinde olacaksa, aca
ba buraya yanlışlıkla mı «muafiyet» diye yazılmıştır. 
Sayın Bakan bu hususları açıklarlar mı? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler, Sayın Bayezit, «Hak ve mükelle
fiyetler bir arada olmalıdır» diye buyurdular. Zaten 
sorumluluk kelimesi, mükellefiyetin bir başka ifadesi
dir. Burada, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına verilmiş olan görev, yetki, 
sorumluluk, hak ve bu bakanlıklara verilen muafi
yetlerin devrinden bahsedilmektedir. 

Arz ederim efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Biı 
somut misal verebilir misiniz efendim? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Efendim 
genel bir tarif yapıyoruz. Böyle mikro detaylar veya 
mikro örnekler şeklinde değil, bir genel tarif yapı
yoruz ve bu tarifin içindeki belki örnekler çıkabilir; 
ama bunu uzun uzun araştırmak gerekir. Şu anda, si
zin de aklınıza belki bazı şeyler gelmeyebilir; ama ya
rın veya öbür gün yaptığınız bir çerçevede, «Şu da 
eksikti, keşke koysaydık» dememek bakımından, bu 
ibareyi bu şekilde geçirmek lazımdır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Barış Can. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan iki so

rum var efendim, 
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BAŞKAN — Lütfen kısa olsun efendim. Eğer, 
deminki konuşmanız gibi olursa... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kısa efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sorum çok net efen

dim. Hatta bu soruyu geçen gün de sormuştuk ve bu 
sorunun cevabını hem biz, hem de kamuoyu bekliyor. 

Sorumun bir tanesi şudur: Türkiye'nin toplam dış 
borç dengesinde, kısa vadeli dış borçların miktar ve 
payı ile, kısa vadeli borç yapısının kamu özel kesim 
dağılımı ve riskin hangi kesimde daha fazla olduğu 
müsteşarlığınızca acaba bilinmekte midir? 

Bir de geçen gün tasarının tümü üzerinde yap
tığımız konuşmada sormuştum; borç miktarını lüt
fetsinler; yani, 1983 yılında devraldığınız borç miktarı 
ve 1985 yılı sonu itibariyle ulaştığımız borç miktarımız 
nedir? Bu miktarları döviz cinslerine göre versinler, 
biz onun değerlendirmesini uzman arkadaşlarımızla 
birlikte yaparız. 

ikinci sorum: Konuşmamda da belirttim ve çok 
tehlikeli bir noktaya değindim, burada da soru ola
rak yineliyorum ve cevap istiyorum; tabi lütfeder
lerse. Hazine, Merkez Bankasını, geçmişte en çok şi
kâyet edilen biçimde kullanmakta idi; yani, geçmişte, 
«para basıyor» denilirdi. Kamunun banknot matbaası 
haline sokulan Merkez Bankasının, bugünkü biçimin
de kullanılmasına 1986 yılında da devam edilecek 
midir? 

HÜSEYİN AVNl SAÖESEN (Ordu) — Allah'ın 
emri, Allah'ın emri. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Rakamlarla söyledim, 
rakamlarla cevap versinler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kan, sayın soru sahibi milletvekilimiz, zannediyorum 
sorularını bir önceki birleşimde de tekrar etmişti. 
Arkadaşlarımız, kendilerine yazılı olarak takdim et
mek üzere hazırlık yapmışlar, bende dokümanlar var, 
tapaj safhasındadır; kendilerine tahmin edileceği gi
bi, bir sonraki birleşimde yüce Başkanlığa sunmamız 
ve yüce parlamentomuzda bu kürsüden okumamız
da mümkündür. 

Merkez Bankasının banknot matbaası gibi kulla
nılmadığı bir gerçektir. Kullanılmayan bir kaynağın 
«1986'da da kullanılıp, kullanılmayacağı» şeklinde bir 
suale verilecek cevabı yüksek takdirlerinize bırakı
yorum. 
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Arz ederim efendim. 
HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Ordu) — Estağfu

rullah, estağfurullah. 
H. BARIŞ CAN. (Sinop) — Rakam istiyoruz sa

yın bakan, rakam. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 32 nci madde kabul 
edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kişi ve kurumların hizmetlerinden yararlanma 

MADDE 33. — a) Müsteşarlık, Müsteşar Yar
dımcılıkları, Genel Müdürlük, Genel Müdür Yar
dımcılıkları, Hukuk Müşavirlikleri, Müsteşarlık Mü
şavirlikleri, Daire Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri, 
Uzman ve Uzman Yardımcılıkları hizmetlerinde kad
ro karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli per
sonel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın söz
leşmeli personel çalıştırılabilir. 

Başbakanın onayı ile yurt içinde ve yurt dışında 
özel anlaşmalarla yerli ve yabancı kişi ve kuruluşla
rın hizmetlerinden yararlanılabilir. 

b) Kadro karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırı
lacakların sayısı, sözleşme usul ve esasları ile ücret 
miktarı ve yapılacak ödemeler Bakanlar Kurulunca 
belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri 
üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

c) Genel ve Katma Bütçeli idarelerle İktisadî 
Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadî Kuruluşları v'e 
bağlı ortaklıklarda çalışanlar, Müsteşarlıkta maaşsız 
izinli ve sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Bu 
kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak 
ve mükellefiyetleri baki kalır. İzinli oldukları müddet 
terfi ve emekliliklerinde fiilî hizmet olarak hesaba 
katıldığı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi 
hakkını kazananlar başkaca hiçbir işleme lüzum kal
maksızın terfi ettirilirler. Bu kimselerin Müsteşarlıkta 
maaşsız izinli olarak çalıştıkları süre karşılığı asıl 
bağlı oldukları teşkilata karşı herhangi bir mecburî 
hizmet mükellefiyeti tahmil etmez. 

d) Uzman yardımcılığına atanabilmek için, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılanlara ila
veten aşağıdaki nitelikler aranır; 

1. Müsteşarlık hizmetlerinin gerektirdiği nitelik
lere sahip olmak, 

2. En az dört yıllık yükseköğretim kurumların
dan veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
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3. Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında ba
şarılı olmak, 

4. İmtihanın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gü
nünde 30 yaşını doldurmamış olmak. 

e) (d) fıkrasına göre, uzman yardımcılığına ata
nanlar, en az 3 yıl çalışmak ve olumlu sicil almak 
kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girmek hakkını 
kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar «Hazine ve Dış-
ticaret Uzmanı» unvanını alırlar. 

Hazine ve Dışticaret Uzmam yeterlik imtihanının 
şekli ve uygulama esasları bir yönetmelikle düzenle
nir. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz iste
yen? 

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

saygıdeğer milletvekilleri; aslında kanun hükmünde 
kararnamenin, bu maddeye kadar gelen müzakere
lerinde, esasen, daha evvel benimsenen bir model teş
kilat yasasının, basit bîr tekrarından ibarettir. 

33 üncü maddeye kadar maddeler üzerinde görüş
meler yaptık, şimdi bu maddeleri çok, ama çok aşan, 
önemli bir maddeyle karşı karşıyayız. Çünkü, bura
ya kadar klasik, benimsenmiş, daha evvel bu yüce 
Meclisçe kanunlaştırılmış çerçeve kanununa uygun 
bir model teşkilat maddelerini görüştük; ama şimdi 
iş değişti; benim ısrarla vurguladığım, korsan madde 
dediğimiz maddeye sıra geldi. Buraya kadar normal, 
çerçeve kararnamesine uygun maddeleri inceledik, 
şimdi tam anlamıyla - kuşkusuz hukuk anlamında 
kullanıyorum - korsan maddeye sıra geldi. Bu korsan 
madde nedir?.. En önemli olan ve aslında çok ayrı 
bir kanunla düzenlenmesi gereken 33 üncü madde, 
personel hukukunda imtiyaz maddesidir. Yani, Devlet 
Planlama Teşkilatının bayraktarlığını yaptığı ve tüm 
kamu kesimine örnek teşkil eden imtiyaz maddesinin 
çok kötü bir kopyası ve biraz yozlaştırılmış biçimi
dir. Korkarım, Devlet Planlama Teşkilatı - kardeş teş
kilat - bu maddedeki imkânların kendinde olup ol
madığını irdeleyecek ve kendisini 33 üncü maddeye 
ulaştıracak değişiklik için bizleri, - kuşkusuz hükümet 
kanalıyla - zorlayacaktır; çünkü, önemli farklar ge
tirilmektedir. 

Değerli üyeler, aslında maddenin başlığı ile muh
tevası birbirini tutmuyor. Maddenin başlığı, «Kişi ve 
kurumların hizmetlerinden yararlanma» diyor, oysa 
33 üncü maddenin (a) bendi, sözleşmeli personel is- • 
tihdamı ile ilgilidir; başlığı ile hiç alakalı değildir. 
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Neden, kural dışı bir madde diyorum; sebebi şu : 
Elimizde Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında Çerçeve Kanunu var; burada personel hu
kukuna ilişkin hükümler yoktur, konmamıştır. Eski 
3656 sayılı Barem Kanununu hatırlarsanız, orada teş
kilat kanunlarına, tıpkı bugün olduğu gibi, benzeri 
hükümler yavaş yavaş konmaya başlanmış, giderek 
3656 sayılı Kanunun eki olarak çıkarılan kadro ka
nunlarında düzenlenmeyen konular, teşkilat kanunla
rına aktarılmıştır. Tıpkı o zamanki gibi, eskinin, 40 
yıl evvelinin ihyası ile karşı karşıyayız. 

Çeıçeve kanunu bunu önlemek için çıkarıldı. Çer
çeve kanununda, personel hukuku ile ilgili hüküm 
bulunmaz ve nitekim çerçeve kanununun «Çeşitli Hü
kümler» başlığı altındaki dördüncü kısmına baktığı
mızda, asgarî zaruride tutulan bir personel hükmü 
vardır; o da şudur : «Kamu kurum ve kuruluşları per
sonelinin bakanlıklarda görevlendirilmesi» başlıklı 
44 üncü maddesi var. Bu hükmün, teşkilat kanunun
da özel yetki olarak konulması gerekiyor. Aksi hal
de, Devlet Memurları Kanununda «detaşman» dediği
miz, geçici süreli görevlendirme müessesesi işletile
medi. öyle şartlar getirildi ki, Devlet Memurları Ka
nunu, bakanlıklar arasında veya bakanlığın kendine 
bağlı kuruluşları arasında geçici süreli görevlendirme 
hükümleri yüzünden personel desteği sağlayamaz ol
du. Bu nedenle, 44 üncü madde ile kamu kurum ve 
kuruluşları personelinin bakanlıklarda görevlendiril
mesi ihtiyacı, bir tek madde halinde düzenlendi. Bu
nun dışında herhangi bir madde yok. 

iBuraa mukabil, 33 üncü maddeye baktığımızda, 
çök şey var. Bir defa Devlet Planlama Teşkilatında ol
duğu gibi, Dışdicaret Müsteşarlığının bütün üst yö
netim kadroları, uzman ve uzman yardımcılıkları söz
leşme ile çalıştırılabilecek; bu imkân başka kuruluş
larda yok; imtiyazlı olan sadece üç kuruluşta var, bir 
tanesıi bu. 

öylesine gatfip k'i, bu maddenin yeniden düzen
lendiği beAlidır. Mesela, takdir ettiğim bir ilave ya
pılmış ve uzman yardımcılığı kadrosu konmuştur. 
IgijnçtJir, 13 Ağustos 1984 tarihli Kadro Kanun Hük
münde Kararnamesine baktığımızda, uzman yardım
cılığı ıkadrosu yok; yani 'bu müsteşarlıkta uzmanların, 
alt kademeden itibaren yetişmesi mümkün olmayacak
tır. Uzmanlık nasıl tayin edilecekti; kenardan, yani la-
teral dediğimiz paralel nasıl olacaktı, nasıl uzman 
takviyesi yapılacaktı bilmiyorum. 
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Şimdi, uzman yardımcılığı kadrosu ibaresi kon
muş; ama kadrosu yok. Herhalde kadro kararname
sine eklenecek. Çünkü, bu kanunda bir yetki var ve 
sanıyorum bu yetkiye dayanılarak koyacaklar. 

Uzman yardımcılığından uzmanlığa geçmek için 
şartlar eksflk ve biraz aceleyle düzenlenmiş. Asıl teh
likeli hüküm, «uzman yardımcısı olabilmek için en 
az dört yıllık yükseköğretim kurumunu bitirmiş ol
mak» hükmüdür ve Sümeroloji bölümü dahil, bu 
maddeye dayanarak alınamayacak hiçbir yükseköğ
renimli yoktur. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Ahbap 
dost işi. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu
nu alacaklarını açıkça söylediler. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Efendim, gayet 
tabiî, kuşkusuz, madde ile uzman yardımcısı ve uz
man kullanılmasının çok geniş bir şekilde düşünül
düğünü de farz edebiliniz. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — O uzman 
mı, azman mı? 

CAHİT TUTUM (Devamla) — İlahiyat Fakültesi 
mezunu kullanabilir -olabilir- Arapça bilen kimseler 
de küllanılahilir. Yalnız, hizmet alanıyla ilgili olarak, 
bir yükseköğrenim kurumunu bitirmiş olma kaydının 
aranmaması, bu maddenin nasıl uygulanacağı konu
sunda, 'zihinlerde bazı soruların doğmasına neden olu
yor. Sanıyorum bu hususta bize açıklama yapacaklar. 
En az dört yıllılk yükseköğrenim kurumunu bitirmiş 
olma şartı çok geniş olarak düşünülmekte. Yani bu, 
bir kariyer sistemi kurulması için, daha doğrusu bir 
kariyerin sulanması için önemli bir mekanizma; ama, 
isabetle kullanılırsa, belli fakültelere veya eğitimlere 
hasredilmiş olan klasik idarî uzmanlıklar genişletile-
bilir, teknik nitelikte kişiler alınabilir, hiç düşünmedi
ğimiz bazı ilave mesleklerde eğMm yapan fakülte, 
yüksekokul mezunları alınabilir; arma, bu hususun bu 
amaçla konduğu konusunda benim ciddî endişelerim 
var. 

Saygıdeğer üyeler, daha önemlisi, benim tespitle
rime göre bu teşkilatta 7 genel müdür, -7 ndisini biz 
burada koyduk- 12 genel müdür muavini, 41 daire 
başkanı, 132 şube müdürü, 157 şef olacak. Tabiî siz 
bunları duyunca, hemen arkasından «acaba idarî du
rum nedir?» diye düşündünüz. Ben idarî durumu ver
meyeyim; ama, genel idare hizmetleri sınıfında bulu
nanların sayısını vereyim; 222 hademe, 9 bekçi, 20 
şoför, 10 aşçı, 11 evrak dağıtıcısı olacak. 1 870 kad
ronun içinde 222 hademe nedir, ne yapar? Bir ga-

| itip teşkilat. Üzerine mutlaka gidilmesi gereken bir 
I teşkilat. 
I Şimdi, 41 adet daire başkanı, 132 adet sulbe mü-
I dürü, 157 adet şef, 74 adet uzman var. Uzman yar-
I dımcısı sayısının ne kadar olacağını bilmiyoruz. Uz-
I manların durumu enıterasan; uzmanları 2 noi derece-
I den yukarıya çıkartmamış, 2, 3 ve 4 üncü derecedeler. 
I Yani, bu uzmanlar, aslında uzmanlıkta kalmayı pek 
I istemiyorlar. Ne olacak? 1 inci dereceye geçmeyen uz-
I manlar, mutlaka daire başkanlığına mı, şube müdür-
I lüğüne rnli yükseltilecekler? Onu bilemiyoruz, ilginç 
I bir kariyer; kurulamamış ve bu durumda da kurula-
I mayacak olan bir kariyer; fevkalade tehlikeli, kadro 
I pramidi bozuk ve getirilen hükümler de kötü. 

I Burada bir iki önemli konuya daha değinip, sö-
I zümü bağlamak istiyorum : 
I Eğer, müsteşar ve müsteşar yardımcısını, genel mü-
I dür ve genel müdür yardımcısını, hukuk müşavirini, 
I müsteşar müşavirini, daire başkanını, şube müdürü-
I nü, uzman ve yardımcılarını mukavele ile kullanmak 
I iyi bir şeyse, reform yaptığını iddia eden bir hükümet 
I olarak, bu uygulamayı Türk idaresine neden teşmil 
I etmiyorsunuz? Bugünkü mukavele sistemine baktığı-
I mızda, KİT'lerde farklı bir mukavele sistemi uygula-
I nıyor, - ücret paritesi bakımından - diğer kamu kurum 
I ve kuruluşlarda farklı bir sistem uygulanıyor. KİT'ler-
I deki ücret, brüt olarak 25 bin taban, 600 bin lira da 
I tavan olarak tespit edilmiş; bu miktar net olarak yüz-
I de 71'dir ve en çok alan 420 bin lira net alacak. KİT'-
I 1er dışındaki kamu kuruluşlarında ise, ki buna girer -
I brüt olarak 350 bin lira taban, 500 bin lira da tavan 
I olarak ücret tespit edilmiştir. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Özel 
I şirketler gibi... 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Şimdi bu çerçe-
I vede, kadro karşılığını gösterip kullanacak, iyi bir şey; 
I fakat o zaman her tarafa teşmil edin. Neden buraya 
I imtiyaz?.. Neden bunu yalnızca bir yere inhisar et-
I tiriyorsunuz? Billi ki, personel politikanız yok, kadro-
I 1ar kapanın elinde kalacak. Bal tutan parmağını yalı-
I yor; olay bu... Zaten Devlet Planlama Teşkilatının da 
I yaptığı bu... Güzel bir şey; teşmil edin. Bakanlıklar-
I da çalışan 1,5 milyon personel de var... Bunların için-
I de, kendilerine yarayacak nitelikli eleman yok mu

dur? 
I Bir nokta daha var: Maddenin ikinci fıkrası, «Baş-
I bakanın onayı ile yurt içinde ve yurt dışında özel an-
I laşmalarla yerli ve yabancı kişi ve kuruluşların hiz-
J metlerinden yararlanılabilir» hükmünü getiriyor. 
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Değerli milletvekilleri, özel anlaşma diye hukuku- ı 
muzda bir şey yoktur. Bu nereden çıktı? özel anlaş- I 
ma olur mu? Bu milletlerarası antlaşma mı?.. Ne de- I 
mek özel anlaşma?.. Bu anlaşma, hukukun hangi nok
tasında var? Son zamanlarda, hukukta bir protokol I 
lafı da geçer oldu. Kamu hukukunda protokol diye 
bir şey yok. Zira, kamu hukukunda, statü hukuku 
egemendir. Ne demek özel anlaşma? Başbakanın ona- I 
yi ile özel anlaşma ile yerli kişilerden yararlanmak ne 
demek? 

BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen efendim... 

CAHtT TUTUM (Devamla) — Sayın Başkanım, 
sürem doldu mu efendim? 

BAŞKAN — 5 dakikada geçti efendim. 
CAHtT TUTUM (Devamla) — O zaman sözle

rimi bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Saygıdeğer üyeler, bu 33 üncü madde aslında, ni

teliği korsan da olsa, hükümetin teklif ettiği metinde, 
yani kanun hükmünde kararnamede çok daha ılımlı 
ve çok daha kabul edilebilir bir ifadeyle yazılmış; ama 
komisyon bunu geliştirmiş, içine faydalı unsurlar da 
bulunan yeni hususlar katmış. Aslında, bu madde iki
ye bölünebilir ve son derece kötü yazılmış olduğun- I 
dan, yeniden yazımı gerekir. Onun için komisyon - uy- I 
gun bulduğu takdirde - bunu geri alsın. Eğer - en azın
dan - Planlamayı model olarak almışsa, Planlama mo
delini buraya aktarsın, bu yeter. Onun dışında, ilave 
birtakım şeylerle, bunun kabul edilebilir bir metin ol
maktan çıkarıldığına inanıyorum. 

Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sorum var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı 

efendim? Yok. 
Soru sorma kayıt işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

sözleşme konusunda, biraz önceki maddede, Hazine 
ve Dışticaret Müsteşarlığı içinde yeni bir uygulamanın 
veyahut da mevcut, fakat bundan sonra da devam ede
cek bir uygulamanın varlığından söz edilmektedir. 

Acaba hükümet, yeni aldığı yetki kanunu çerçeve
si içinde - biraz önce sayın sözcünün de kürsüden ifa
de ettiği gibi - sözleşmeli uygulamayı sadece Hazine 
ve Dışticaret Müsteşarlığına münhasır olarak değil, fa
kat bütün kamu kuruluşlarına da uygulamayı yay- | 

gınlaştırmak temayülünde veya kararında olacak mı
dır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; kamu personeli ile ilgili 
olarak çıkartılan çerçeve kararnamesinde, kimlerin 
kastedildiğini sayın milletvekilimiz pek iyi hatırlaya
caklardır. 

O bakımdan, «Bence sualin cevabı, sualin içinde
dir» diyor ve saygılarımı arz ediyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde; üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş olan önergeler var, geliş 

sırasına göre okutuyorum: 
Yüksek Bakanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 33 üncü maddesinin 
yeniden düzenlenmek üzere komisyona iadesini arz 
ve teklif ederiz. 

M. Turan Bayezit Cahit Tutum 
Kahramanmaraş Balıkesir 

Tülay öney H. Barış Can 
İstanbul Sinop 

Neriman Elgin 
Ankara 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 33 üncü maddesinin 
(a) bendinin ikinci paragrafının metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Tülay öney Cahit Tutum 
İstanbul Balıkesir 

M. Turan Bayezit H. Barış Can 
Kahramanmaraş Sinop 

Neriman Elgin 
Ankara 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 33 üncü maddesinin 
(b) bendinde yer alan «ve yapılacak ödemeler» iba
resinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tülay öney Cahit Tutum 
İstanbul Balıkesir 

M. Turan Bayezit H. Barış Can 
Kahramanmaraş Sinop 

Neriman Elgin 
Ankara 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 33 üncü maddesinin 
(c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

, Tülay öney M. Turan Bayezit 
İstanbul Kahramanmaraş 

Cahit Tutum H. Barış Can 
Balıkesir Sinop 

Neriman Elgin 
Ankara 

c) Genel ve katma bütçeli dairelerle kamu iktisadî 
teşebbüsleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ve müessese
lerde çalışanlar, kurumlarının muvafakatiyle Müste
şarlıkta maaşsız izinli ve sözleşmeli olarak istihdam 
edilebilirler. İzinli oldukları sürece bu kimselerin me-
muriyetleriyle ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, 
bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Bu 
kimselerin Müsteşarlıkta maaşsız izinli olarak çalış
tıkları süre karşılığı asıl bağlı oldukları teşkilata kar
şı herhangi bir mecburî hizmet yükümlülüğü tahmil 
etmez. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup, ayrı ayrı iş
leme koyacağım. 

Kahramanmaraş Milletvekili Turan Bayezit ve 
arkadaşlarının önergesi: 

Görüşülmekte olan tasarının 33 üncü maddesinin 
yeniden düzenlenmek üzere komisyona iadesini arz 
ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTBMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

Önerge sahipleri söz istiyor mu efendim? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ar

kadaşımız biraz önce izah ettiler efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
İstanbul Milletvekili Tülay öney ve arkadaşlarının 

önergesi: 

Görüşülmekte olan tasarının 33 üncü maddesinin 
(a) bendinin ikinci paragrafının metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılmıyor. 

Önerge sahipleri söz istiyorlar mı? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Önerge açık. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
İstanbul Milletvekili Tülay Öney ve arkadaşlarının 

önergesi: 
Görüşülmekte olan tasarının 33 üncü maddesinin 

(b) bendinde yer alan «ve yapılacak ödemeler» ibare
sinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTBMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

Önerge sahipleri söz istiyorlar mı efendim? 

CAHİT TUTUM ı(Balıkesiır) — Yerimden arz 
edeblir miyim? 

BAŞKAN — Öla'bilir efendim; ikısa olma'k şartıy
la, buyurun. 

CAHİT TUTUM (Balikesir) — «... ve yapılacak 
ödemeler...» ibaresi içine, ücretin dışında neler giri
yor? Bu ifade, Devlet Planlama Teşkilatında hiç 
kimsenin hayıalinde dahi olrnayacalk 'ikramiye veril
mesine imkân hazırlayan bir fıkra, gibi, ıbir oümile 
gibi 'Maîkiki ediiyor ve ıburadia da acalba, «... ve ya
pılacak ödemeler» in 'kapsamına ücretin dışında ne 
giriyor? Çünkü, sözleşmede her şey tespit edilir. Hep
si ücretin unsurudur; ücret unsurunun dışında bir
takım ilave unsurlar mı getirilecektir? Bu, o zaman 
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statü hukukuna girer, «sözleşme» demeye gerek 
yok. 

Bu 'hususu soruyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, biliyorsunuz önergeler

de soru olknaz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : 'Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
İstanbul Milletvekilli Tüla'y Öney ve arkadaşlarının 

önergesi : 
Görüşülmekte olan tasarının 33 üncü maddesinin 

(c) 'bendinin aşağıdaki şekilde değ işitir ilmesini arz ve 
tek'H'f ederiz. 

c) Genel ve katma 'bütçeli dairelerle kamu ik
tisadî ıteşebbüslleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ve 
müesseselerde çalışanlar, 'kurumlarının muvafakatiyle 
Müsteşarlıkta maaşsız izinili ve sözleşmeli olarak is
tihdam edilebilirler. İzindi oldukları sürece bu kim
selerin memuriyetleriyle ilgili özlük hakları devam 
ettiği gibi, 'bu süreler <teffi ve emeMiliklerinde hesa
ba katılır. Bu kimselerin, 'Müsteşarlıkta maaş'sız izinli 
olarak çalıştıkları süre 'karşılığı asıl bağlı oldukları 
teşkilata karşı herhangi 'bir mecburî hizmet yüküm
lülüğü ta'hmil etmez. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ıPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNOER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN pursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, konuşmak mı isti
yorsunuz? 

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

(c) bendimi daha bir hukuk formu içerisine alma 
endişesiyle önergemizi (kaleme aldık. Burada gereksiz 
tekrarlar var, örneğin; İktisadî Devlet Teşekkülleri, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri gibi, tek tek saymaya ge
rek yök. Kamu İktisadî Teşebbüsleri demek suretiy
le, kapsayıcı bir terim 'kullandık; ama 'bizim allave 
ettiğimiz ıbir küçük cümlecik var, o da; kurumların 
muvafakati sorunudur. Çünkü, «Genel ve kaıtma 
bütçeli dairelerle 'Kamu 'İktisadî Teşebbüslerinde ça
lışanlar..» ifadesini aynen kaibul ederseniz, «Müste
şarlıkta maaşsız izinili ve sözleşmeli olarak istihdam 
edilebilirler» şartı nasıl olacak, beli değil. Büyük bir 
ihtimalle, kurumlar arasında personel desteği sağ

layan özel hükümleri devreye getirecek; ama memur 
hukuku bakımından sanıyorum burada «kurumlarının 
muvafakatimle» demek daha isabetli olur. Bu istih
dam, aslında lehte bir istihdam olacağı için, büyük 
bir ihtimalle birçok personel bu şekilde istihdama is
tekli olabileceklerdir. Biz bunu ilave ettik, bir. 

©ir de, uygulamada yanlış •anlamalara neden olan 
bir cümle var : «... 'izinili oldukları sırada terfi hak
kını kazananlar başkaca hiçbir işleme lüzum kalmak
sızın terfi ettirilirler» diyor, ki, «... başkaca hiçbir is
teme lüzum kalmaksızın...» diye bir şey olmaz, ter
fide terfi hükümleri uygulanır. Terfii© halk kazanma, 
zaten herhalde detaşe olan personel bir değerlendir
me ve sicil sistemine tabi olacak; herhalde tezkiye 
almayacak değil; tezkiye alacak, beli süre geçecek, o 
sicil yönetmeliğinde veya sicil tüzüğünde mevcut olan 
hükümler ne ise onlara 'tabi olacak. O- hakkı elde 
ettikten sonra bir onay meselesidir. «Başkaca işlem», 
dediği nedir, ne olabilir başkaca işlem? Geldiği ku
rumda başkaca bir işlem yapmak gerekmez zaten; 
ama, bunun anlamı eğer, kendi kurumunda terfi ede
memiş olan kişileri, 'böyle naklederek, omların terfiine 
imlkân kazandırmak ise, vahim bir hukuk sapması 
olur. Buna, herhalde hiç kimse razı olmaz. 

Devlet Planlama Teşkilatının düzenlemesinde, bu
na 'yer verilmemiş haklı olarak; ama 33 üncü mad
deyi düzenleyenler buna, bunu eklemişler. Herhalde, 
uygulamada benim dediğim sakıncaların dışında, baş
ka bir şeyleri de kotarmak istemiş olabilirler diye 
endişe ettim. Bu nedenle bunun çıkarılması gerekir. 

Bütün bu söylediğim üç noktayı da ihtiva eden 
bir düzenleme yaptık ve bu düzenlemenin getirdiği 
yeni şekli yüksek takdirlerinize sunuyorum. 

Saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Atama 
'MADDE 34. — 23.4.19S1 gün ve 2451 sayılı Ka

nun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları 
Başbakan tarafından yapılır. Ancak Başbakan bu yet
kisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

Müsteşarlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş 
kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı?.. Yok. 
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34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 
Yurt dışı kuruluşlara atanma 
MADDE 35. — Müsteşarlığın yurt dışı teşkila

tındaki Daimî Temsilci Yardımcısı, 'Başmüşavir, Mü
şavir ve Ataşe kadrolarına atanabilmek için, ekono
mi, 'hukuk, idarî ve siyasal bilimler ve 'mühendislik 
dalları ile 'bunlara eşit en az dört yıl öğretim yapan 
fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yaban
cı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş ol
mak ve ingilizce, Fransızca, Almanca, Arapça dille
rinden veya Müsteşarlıkça tespit edilecek ekonomik 
ve dış ticaret ilişkilerimizde geçerli yabancı dillerden 
birini bilmek şarttır. 

Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek 
için Müsteşarlık birimlerinde en az üç yıl çalışmış 
olmak şarttır. 

Ancak Başbakanın uygun ıgörmesi kaydıyla yurt 
dışı teşkilattaki kadroların üçte birini aşmamak üze
re, Maliye ve. Gümrük Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı personelinden 
Müsteşarlığın inhası üzerine yurt dışı teşkilata sürekli 
görevde atama yapılabilir. 

Yurt dışı kadrolara atamaya ilişkin esaslar Müs
teşarlıkça hazırlanacak Yönetmelikle tespit edilir. 

Yurt dışı teşkilatında görev süresi üç yıldır. 'Bu 
süre en çok 2 yıl artırılabilir. 'Müsteşarlık disiplin 
kurulu kararı ile dış göreve devam etmesi mahzurlu 
görülenler ve dış görevde sicilleri bozulanlar Müste
şarın başkanlığında ilgili genel müdürler ve başkan
lardan meydana gelen Yurt Dışı Sürekli Görev ve 
Personel Seçim Komisyonunun teklifi üzerine, Baş
bakan tarafından süresinden önce geri çekilebilirler. 

İstisnaî hallerde iki yıl sonunda başka bir ülke
ye yapılan münavebeli tayin ve nakillerde Yurt Dışı 
Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunun tekli
fi üzerine, Başbakan bu süreyi azamî bir yıl uzata
bilir. 

Tekrar yurt dışı göreve atanabilmek için, hizme
tin gerektirdiği istisnalar dışında, merkez veya taşra 
teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak şarttır. 

BAŞKAN — Sayın Cahit Tutum, bir önerge »gön
derdiniz, bu madde üzerinde mi konuşmak istiyor
sunuz? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Madde üzerinde 
Grubumuz adına Sayın Tülay töney konuşacaklar; 
ben de şa'hsım adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öney, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA TÜLAY ÖNEY (İstan

bul) — Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; 'görüş
mekte olduğumuz 35 inci madde, Hazine ve Dıştica
ret •Müsteşarlığından sürekli yurt dışı tayinlere gide
cek olan, yani bir nevi dışarıda ticarî ilişkilerimiz, 
ekonomik ilişkilerimiz konusunda, ülkemizi temsil 
görev ve sıfatını üstünde taşıyacak olan kişilerle ilgili 
düzenlemeleri kapsamaktadır. 

Uzun bir maddedir, birtakım değişik formüller 
getirilmiştir, maddenin her bir paragrafını tek tek 
ele alırsanız, aslında hepsinin üzerinde söylenecek çok 
şey vardır; ama maddede en çok dikkati çeken iki, 
üç noktaya izninizle değinmek istiyorum : 

'Birincisi, bu maddeyi, biraz önce geçen 33 üncü 
madde ile yani, uzman, uzman yardımcılığı ve söz
leşmeli personel maddesiyle bir arada düşündüğünüz 
zaman, bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Biraz önce ge
çen 3'3 üncü madde, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlı
ğında uzman yardımcılığı, uzmanlık, şube müdürlüğü 
gibi statülere atanabilmek için her türlü dört yıllık 
yükseköğrenim kuruluşunu bitirmiş olmayı yeterli 
görmüştür, hangi dalda olursa olsun, dört yıllık bir 
yükseköğrenim kurumunu bitirmiş olmayı yeterli say
mıştır. Hatta, partimiz adına konuşan grup sözcümüz 
burada : «'Sümeroloji bölümünden mezun olmuş bir 
arkadaşı da, bu maddeye göre, Hazine ve Dışticaret 
'Müsteşarlığındaiki fonksiyonel kadrolardan, meslek 
kadrolarından birine atayabileceksiniz.» diye ifade 
etmiştir. O faalde, 'gerçekten bir Sümeroloji bölümü 
mezunu veya İlahiyat Fakültesi mezunu bir kişi 33 
üncü maddeye göre Hazine ve Dışticaret Müsteşar
lığında meslek memuru, uzman yardımcısı veya uz
man olabilecektir. 

Şimdi, 35 inci maddeye geldiğiniz zaman bakı
yorsunuz; Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının yurt 
dışına tayin edeceği personel arasında aradığı vasıf
lar şunlardır : Ekonomi, hukuk, idarî ve siyasal bi
limler ve mühendislik dallarından birinden mezun ol 
mak ve şu, şu, şu yabancı dilleri bilmek... O halde, 
33 üncü maddeye göre, Hazine ve Dışticaret Müste
şarlığına uzman yardımcısı veya uzman olarak aldı
ğınız, bu dallar dışında bulunan ve birtakım meslek
lere sahip olan kişiler, bu müsteşarlıktan aslında, yurt 
dışı tayinlere gidemeyeceklerdir, gidememeleri lazım
dır, maddenin bu biçimde formüle ediliş tarzına göre. 

Bu tabiî, müsteşarlık içinde çalışanlar arasında, 
'belli bir 'huzursuzluğun doğmasına yol açabilecek bir 
uygulama olacaktır. 'Bu sorunu, kendilerinin başına 
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bırakmayı yeğliyorum açıkçası; ama bunu 'burada J 
hatırlatmayı da bir görev biliyorum. I 

'Maddede ikinci olarak dikkati çeken husus şu- I 
dur : ©akınız, maddenin en hasında şu söylenmekte
dir. «'Müsteşarlığın yurt dışı teşkilatındaki Daimî Tem- I 
siki Yardımcısı, Başmüşavir, Müşavir ve Ataşe kad- I 
falarına atanabilmek için..» şu, şu, şu vasıflara haiz I 
olmak lazımdır denmektedir. Nasıl başlıyor madde? 
«Daimî Temsilci Yardımcısı, Başmüşavir, Müşavir ve 
Ataşe» diye haşlıyor. Yani hu teşkilattan yurt dışına 
daimî temsilci olarak atanacaik kişilerde hiçbir vasıf I 
aranmıyor; ancak daimî temsilci yardımcısı, muşa- I 
vir, ataşe yardımcısı, ataşeler için vasıf arıyorsunuz. I 
En üst düzeyde memleketi temsil edecek daimî tem- I 
siki atanmasında hiçbir vasıf aramıyorsunuz, mad- I 
denin tanzim tarzına göre. I 

(Bu tabiî insanın aklına, daimî temsilci atamaların- I 
da, başka hiçbir konu aranmaksızın, başka hiçbir I 
özellik aranmaksızın, politik mülahazalarla dışarıya I 
atama yapılacağının, açıkça öngörüldüğünü göster- I 
mektedir. Atayacağınız daimî temsilci, politik müla- I 
hazalarla şu veya bu mesleğe sahip olabilir, dört yıl- I 
lık yükseköğrenim de görmemiş olabilir belki veya I 
-tipik bir misaldir diye söyleyeyim- ilahiyat fakültesi I 
mezunu da olabilir. 'Bunu atarsınız, gider; çünkü dai- I 
mî temsilcilerde başka hiçbir şart aramıyorsunuz, I 
en yüksek düzeyde sizi dışarıda temsil edecek kişide I 
hiçbir koşul aramıyorsunuz. I 

Dikkati çeken başka bir husus da, yabancı dille I 
ilgili olan husustur; yurt dışına gidebilmek için şöyle I 
ifade ediliyor : «İngilizce, Fransızca, Almanca, Arap- I 
ça dillerinden veya 'Müsteşarlıkça tespit edilecek eko- I 
nomik ve dış ticaret ilişkilerimizde geçerli yabancı I 
dillerden birini bilmek şarttır.» Bu, müsteşarlığın ini- I 
siyatifine bırakılıyor. Müsteşarlık, belki Ugandaca I 
bilmeyi de geçerli sayacaktır, örneğin, o sırada tesa- I 
düfen Uganda'yla ticarî ilişkilerimiz artmıştır, Ugan- I 
daca'yı bilen bir insan da, yabancı dil biliyor şeklin- I 
de düşünülerek, dışarıya atanabilecektir; ama nere
ye?... Herhalde yalnızca Uganda'ya atanması lazım- I 
dır; ama nereye atanacağı belli değil. Bu durumda, I 
bu düzenleme tarzına göre belki Fransa'ya da atar
sınız. I 

Son olarak bir hususu dile ıgetirmek istiyorum. I 
Yurt dışı teşkilatlara atamada, kadroların üçte birini I 
aşmamak kaydıyla, Devlet Planlama Teşkilatı, Sa
nayi ve Tkaret Bakanlığı ve Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına da kadro tahsis edileceği söylenmektedir. I 
Maliye ve Gümrük Bakanlığıyla Sanayi ve Ticaret | 
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Bakanlığı uygulayıcı kuruluşlardır, yurt dışında tem
silci bulundurmalarında belki bir anlam olabilir; ama 
Devlet Planlama Teşkilatı uygulayıcı bir kuruluş 
değildir, yurt dışında temsil niteliğini haiz olacak bir 
personel bulundurmasına gerek yoktur. Devlet Plan
lama Teşkilatının yurt dışına gidecek elemanları, tek
nik bilgi ve görgülerini artırmak, planlama teknikleri 
üzerinde bilgi sahibi olmak için gidebilirler; onların 
da gidiş yolu, bu temsilcilik yolu olmaz; burs ka
nadıyla veya çeşitli başka imkân'lardan yararlandırı
larak gönderilebilir. Devlet Planlama Teşkilatına yurt 
dışında temsil görevi verilmesinde, bir anlam ve doğ
ruluk yoktur. Bunun doğrudan doğruya dışarıda bir
takım kişilere ikram alarak kullanılması hadisesi var
dır ve yanlıştır; temsilcilik niteliğinin verilmemesi la
zımdır. 

'Bu maddeyle ilgili olarak en dikkat çekici nok
talar olarak tespit ettiğim hususlar bunlardır; yüce 
kurulunuzun dikkatlerine sunarım. 

Teşekkür ederim ((SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Buyurun Sayın Tutum... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOOÎN (Bursa) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum; SayınTutum 'dan önce konuşa
bilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCFJBE ALPTBMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; bir hususu açıklığa ka
vuşturmak için söz aldım. 

«Burada daimî temsilciler bahsedilmiyor» buyurdu 
sayın konuşmacı. Daimî temsilcilikler Dışişleri Ba
kanlığının elemanları tarafından doldurulan pozis
yonlardır. Dolayısıyla Hazine ve Dışticaret Müste
şarlığının gönderdiği elemanlar daimî temsilci yar
dımcılarıdır. Bunlar başmüşavirdir, müşavirdir, veya 
ataşedir. Dolayısıyla onları burada tarif etmek ge
rekmez, o kendi bakanlığı ile ilgili bir husustur. 

Burada, bir önceki maddede bahsedilen dört yıl
lık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş uz
manlardan bahsettiler ve «huzursuzluk olacak mı?» 
dediler. Eğer bu arkadaşlar da yurt dışına atanabil
mek isterlerse önleri açıktır, bir senelik lisansüstü 
eğitim yaparlar, onlar da bu kategoriye girebilirler ve 
yurt dışına tayin edilebilirler. Gelişme kapısı herkes 
için açıktır, huzursuzluk kaynağı olacağım zannet
miyorum. 
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Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM {Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 'benim, biraz önce grup adına konu
şan sözcüye ilave edebileceğim bir-i'ki nokta da şu
dur : Aslında yurt dışı atamalarla ilgili olan bu 35 
inci madde, oldukça sulandırılmış 'bir maddedir; bu 
nedenle, bununla ilgili 'bazı konulara değineceğim. 

Bir kez, 'bu eğitim alanlarını belirten ekonomi, 
'hukuk, idarî bilimler ve siyasî bilimler dalları aşağı 
yukarı Türkiye geneline 'baktığımızda sosyal, siyasî 
ve ekonomi 'bilim dalında öğretim yapan tüm fakül
teleri kapsamaktadır. Buna mühendislik dalını ilave 
ediyor; ama «bunlara eşit en az dört yıl öğrenim ya
pan» deyince işler karışıyor, işte karışıklık 'buradan 
başlıyor. «'Bunlara eşit» ne demek? Bunlardan, siyasî 
'bilimler öğretimi yapılan fakülteler 'belli, kamu yö
netimi fakülteleri belli, hukuk fakülteleri belli, ikti
sat fakülteleri belli. Şimdi, «Bunlara eşit» deyince, 
acaba eşitlik dört yıl 'bakımından mı, yoksa konu ba
kımından mı? Oldukça iltibasa yol açacak, sürekli 
istifhamlar yaratacak ve sınav tarihlerinde, keyfî bir
takım cevaplarla, birçok fakülte mezununun bu sı
navlara girme imkânı da belki kısıtlanmış olacak. 
Onun için, bunu oldukça belirsiz bir ifade olarak gö
rüyorum. 

Sayın üyeler, asıl değinmek istediğim, «Yurt dışı 
teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için, müste
şarlık birimlerinde en az üç yıl çalışmış olmak» hük
müdür. Şimdi, yurt dışına gitmek için, 35 inci mad
denin birinci fıkrasında, sadece diploma ve dil esası 
getirilmiş, okuduğum fıkrada üç yıl çalışma esası ge
tirilmiş; bunları eklediğinizde şu tablo çıkacak : 

Soru : Kariyer dışı atama yapacak mısınız? Çün
kü bu müsteşarlık, uzman yardımcısıyla, uzmanıyla 
kariyer esasına dayanan bir müsteşarlıktır. Kariyer 
dışı atamaya nasıl 'gönlünüz razı olacaktır? Yani, 
şurada bahsettiğimiz, dört yıl öğrenim yapan, o dip
lomayı taşıyan ve yabancı dillerden birini bilen ve 
üç yıl çalışmış bir kimse, kariyer mensubu olmasa 
da yurt dışına atanabilecektir, İşte size, teşkilatın ge
lişmesini mutlak surette önleyecek ve kariyer siste
minin işleyişini çökertecek olan bir uygulama. Ben
ce, çok yakın zamanda, bu madde değişmek üzere 
önünüze gelecektir; ama çok yakın zamanda sayın 
milletvekilleri. 'Biz, bunu iddia ediyoruz. Karşıt iddia
da olanlar varsa, onlarla bu konuda bir kavilleşme 
yapmaya da hazırız. 

I Şimdi, 'Başbakanın uygun görmesi kaydıyla üçte 
ibir kadroyu aşmamak üzere ve başka ıkuruluşlardan 
birtakım kamu görevlileri yurt dışına gönderilebile
cektir. Bu kuruluşlar da şunlar : 'Maliye ve Gümrük 
^Bakanlığı -sanki Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
mensupları yurt dışına çikmıyormuş gibi- Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı. Yani, 

i müsteşarlığın yurt dışı teşkilatında görevlendirilmek 
j üzere yurt dışına bu üç kuruluşun personeli çıkacak

tır. 
Şimdi sorum şudur : Peki, Türkiye'de bunların 

dışındaki mevcut bakanlıklarda, kamu kurum ve ku
ruluşlarında, yurt dışında bu temsil görevini yerine 
getirebilecek kimse yok mudur; nedir bu inhisar, ne
dir bu imtiyaz? Yurt dışı görevi neden bu üç kuru
luşa inhisar ettirilir? Sonra, ne gereği var? Siz eliniz
deki 74 adet uzman yardımcısı kadronuzdan uzman-

I lığa bol miktarda kaliteli eleman yetiştirmek suretiy
le kendinizi takviye edeceğinize, neden buralardan 
medet umuyorsunuz? Eğer, bu mantık doğruysa bu
nu genişletin, açın, diğer bakanlık ve kamu kurum 
ve kuruluşlarından da bu nitelikleri taşıyanları yurt 
dışına gönderin; ama neden üç kuruluş?. Çünkü bu 
metinleri kafa kafaya verip bu üç kuruluş hazırlıyor 
da ondan; olay bu. 

Değerli üyeler, bu madde, sürekli istisnaî haller 
tespit etmiş: «'İstisnaî hallerde iki yıl sonunda başka 
bir ülkeye yapılan münavebeli tayin ve nakillerde 
Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyo
nunun teklifi üzerine, Başbakan bu süreyi azamî bir 
yıl uzatabilir» deniliyor. «İstisnaî hal...»; İstisnaî hal 
ne olabilir. Gene, maddenin son fıkrasında «Tekrar 
yurt dışı göreve atanabilmek için, hizmetin gerektir
diği istisnalar dışında, merkez veya taşra teşkilatında 
en az üç yıl görev yapmış olmak şarttır» deniliyor. 
Yani, üç yılı doldurmasanız da, istisnaî hal ile yine 
gideceksiniz; yani bazı istisnalar istisnayı kural hali
ne 'getirmiş. Böyle kariyer maddesi yazılmaz efendim. 

'Bu maddeye tümüyle muhalif olduğumu arz eder, 
saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
M. TURAN BAYEZtT '(Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, soru sormak istiyorum. 
'BAŞKAN — Efendim, Sayın Bayezit'ten başka 

sorusu olan var mı? Yok. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sualimi sormak için, önce bir hususu öğ-
I renmek istiyorum. Müsteşarlık teşkilatında ataşe yar-
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dımcısı kadrosu var mıdır? Yani müsteşarlığa dı
şardan uzman yardımcısı olarak 'girip de, üç senesini 
doldurup, yurt dışına çıkacak olanlar ataşe yardım
cısı mıdır, ataşe midir? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Ataşe ol
ması lazım, ataşe yardımcısı yok. 

M. TURAN BAYEZÎT ^Kahramanmaraş) — 
Ataşe yardımcısı eskiden vardı da onun için sordum. 

BAŞKAN — Efendim lütfen karşılıklı konuşma
yınız, Başkanlığa 'hitap ediniz. 

'M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Ta
biî size tevcih ediyorum efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kadro cetvelinde 
yok. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMÖÇÎN {©ursa) — Yok. Mü
şavir yardımcısı olabilir. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — O 
zaman sualimi sormuyorum, vazgeçtim, ben var zan
netmiştim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 35 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Cahit Tutum Tüky öney 
Balıkesir İstanbul 

M. Turan Bayezit H. Barış Can 
Kahramanmaraş Sinop 

Neriman Elgin 
Ankara 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMlfiSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER {Kayseri) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMÖÇÎN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi?. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — önergemiz açıktır 

efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

35 (inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
©demler... Kalbul etmeyenler... 35 inci madde kabul 
edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 36. — 2996 sayılı Malye Bakanlığı Teş

kilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun ve 3614 sayılı Ti
caret Bakanlığı Teşkilat ve Vazifelenme Dair Kanun 
ile diğer Kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yü
rürlükten 'kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı ef endıim. Yok. 

36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... 36 ncı madde kalbul 
edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ HÜKÜMflJER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, Maliye ve Gümrük Bakanlığının Ha
zine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadî %-
'birliği Teşkilatı Genel Sekreterliği, merkez ve taşra 
teşkilatı, Bankalar Yeminlii Murakıpları Kurul Baş
kanlığı ve Hazine Kontrolörleri ile Sanayii ve Ticaret 
Bakanlığının İthalat İhracat ve Anlaşmalar Genel 
müdürlükleri ve Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkan
lığına ait kadrolar personel ile birlikte; ayrıca Maliye 
ve Gümrük ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına ait 
bütün yurt dışı 'kadroları personeli lile birlikte bu ku
ruluşlarla ilgili 1983 ve 1984 yılı bütçe ödenekleri 
(transfer bütçelerinde bu teşkiktîarca kullanılan öde
nekler dahil) bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağ
lanması ye/fckÜsi, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile bir
likte ve başkaca 'bir işleme ihtiyaç kalmaksızın Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredilmıiş sayılır. ' 

Müsteşarlığın teşkilat ve kuruluşu, Genel Kadro 
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
esaslarına göre Bakanlar Kurulu tarafından kadro 
îhdas ve iptalleri yapılmak suretiyle yeniden dü
zenleninceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiğa ta
rihte müsteşarlığa devrolunan teşkilatta mevcut kad
roların kullanılmasına devam olunur. 

Müsteşarlığa devredilen kadrolardan aynı unvan
ları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hlizmetlerin ilasına 
yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne 
sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hü
kümlere göre iptal edilmiş sayılır. Başbakan yeni kad
rolar tespit ve ihdas edilerek gerekli atama işlemleri 
yapılıncaya kadar bu kadrolarda bulunan memur-
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lardan birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin 
yürütülmesini (tedvirle görevlendirebilir. 

'BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde «öz isteyen 
var mı. Yok. 

Geçici Madde l*i oylarınıza sönüyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 1 linçi madde 
ka|bul edilmiştir. 

Geçici Madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİOÎ MADDE "2. — Bu Kanun ile yapılan 

yeni düzenleme nedeniyle kadro ve görev unvanla
rı değişmeyenler yenli kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldı
rılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durum
larına uygun 'işlerde görevlendirilirler ve eskli kad
rolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, 
yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına 'bağlı 
olarak saklı tutulur. 

BAŞKAN — Geçici 'Madde 2 üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

Geçidi Madde 2yi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Ka'bul etmeyenler.... Geçici madde 2 
kalbul edilmiştir. 

Geçidi Madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇİCÎ MADDE 3. — Bu Kanunun uygulan

masını göstermek üzere hazırlanacak yönetmelikler 
yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanması
na devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici Madde 3 üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok, 

Geçidi Madde 3'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.... Kalbul etmeyenler.. Geç'icıi Madde 3 kalbul 
edilmiştir. 

Geçidi Madde 4'ü okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 4. — Müsteşarlık Merkez Taş

ra ve Yurt dışı Teşkilatı bu Kanunda belirlenen esas
lara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hiz
metler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devrolu-
nan teşkilat tarafından yürütülmeye devam olunur. 

Müsteşarlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç se
kiz ay içinde 'bu Kanuna uygun hale getirir. Bu süre 
içinde müsteşarlık kadrolarını, 'bu Kanun ile öngörü
len teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere Baş
bakanlığın tekffi, Devlet Personel Başkanlığı ile Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının görüşleri de alınarak 
kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sı
nıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Geçidi Madde 4 üzerinde söz iste
yen?. Yok, 

Geçici Madde 4'ü oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Geçidi Madde 4 ka'bul 
odiîlrmiştir. 

Geçici Madde 5*i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun ile kaldırılan 

'birimlerde görevli personel hiçbir işleme gerek olma
dan kadrolıarı ile birlikte İdarî ve Malî îşler Dairesi 
Başkanlığına devredilmiş sayılırlar. 

BAŞKAN — Geçidi Madde 5 üzerinde söz 'iste
yen?. Ydk. 

Geçidi Madde 5'i oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul effoneyenler... Geçidi Madde 5 kabul 
edilmiştir, 

Geçidi Madde 6'yı okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 6. — Ticaret Bakanlığına ait 

olup 13.12.1983 gün ve 185 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin geçidi maddeleri gereğince, Sana
yi ve Ticaret Bakanlığına devredilen kadrolardan 
«şahsa tvağlı kadro» olarak tanımlananlar dışında ka
lan ve ıSanayi ve Ticaret 'Bakanlığı i e müsteşarlıkça 
birlikte tespit edilen kadrolar personeli ile hirlikte Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredlifmiştiir. 

BAŞKAN — Geçici Madde 6 üzerinde söz İste
yen var mı?... 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — So
rum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
M. TURAN BAYEZIT '(Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, bu intikal eden kadrolar içerisinde, hu
kuk, siyasal, ekonomi fakülteleri dışında kalan yük
sekokul veya fakülte mezunu kaç personel vardır?. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTÖEBE ALPTEİMOÇÎN (Bursa) — Yazılı ola
rak takdîmı edeyim efendim. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Geçici Madde 6yı oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Kalbul etmeyenler... Geçici Madde 6 kabul 
edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 37. — Bu Kanun yaymu tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isteyen?. 

Ydk. 

— 568 — 



T. B. M. M. B : 93 

37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kabul etmeyenler... 37 noi madde kabul 
edilmiştir. 

38 'inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 

•MAÖDE 38. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz Lsteyen?. Yok. 
38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul 

edenler... Kaibul etmeyenler... 38 inci madde kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz lîsteyen var 
mı efendim. Yok. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunpyorum : 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Tasan kabul edil
miş ve kanunlaşmıştır efendim; hayırlı ve uğurlu ol
sun. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

M. TURAN ıBAYEZÎT (Kahramanmaraş) — İç
tüzükte, kanun kaibul edilince alkışlamak var mı efen
dim?. 

BAŞKAN — Genel Kurulun takdliri efendim. 

MALtYE VE GÜMRtJK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTBMOÇtN ıtfBursa) — Hayırlı ve 
uğurlu dUması temennisiyle alkışlandı efendim. 

2. — Yedi Kişiye Vatanî Hizmet Tertibinden Ay
lık Bağlanması Hakkında \Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 422) 
(D 

BAŞKAN — Yedi Kişiye Vatanî Hizmet Terkibin
den Ayhfc Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komd'syon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını 
kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Raporun okun-
mıa&ı kaibul edilememiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı efen
dim?. Yok. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamasnlian-
mıştır. 

(1) 422 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kaibul etmeyenler... Maddelere geçilme
si kabuli edilmiştir. 

1 indi maddeyi okutuyorum : 
Remzi Gürken, Hakkı Şenbtir, Embiya Çavuş, Sabit 
Haf ızoğtu, Mehmet Dığdığoğlu, Zülfiye Tabak ve 
Nadire Kafkash'ya Vatanî Hbimet Tertibinden Ayhk 

Bağlanması Hakkmda Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Şumnu (Bulgaristan) 1920 do

ğumlu Seyit - Rabiye oğlu Remzi Gürkan, Şumnu 
(Bulgaristan) 1921 doğumlu Necip - Fatma oğlu 
Hakkı Şenhüf, Şumnu (Bulgaristan) 1926 doğum
lu Halat Adem oğlu Ömlbüya Çalvuş, Şumnu (Bul
garistan) 1920 doğumlu Haifızosman -. Ayşe oğlu Sa
bit Hafızoğlu, Ziştbvi ^Bulgaristan) 1915 doğumlu 
Ahmet - Fatma oğlu Mehmet Dığdığoğlu ile Tolbuhin 
^(Bulgaristan) 1922 doğumlu Abdullah -. Ülmmügül oğ
lu Ali Talbak'ın eşi Zülifiye Talbak ve Rıdvan kızı Ahıs-
!ka 1328 doğumlu Nadire Kalfkaslı'ya hayatta 'bulun
dukları sürece ödenmek üzere 15.6.1978 tarihli ve 
2150 sayılı Kanun hükümlerine 'göre vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağîantoıştır. 

'BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı etfendim?. Yok. 

X -ndi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiş
tir. 

2 noi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımını takip eden ay

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

var mı efendim?. Yok. 
2 ndi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyoruhı: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 

Gümrük Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?. 
Ydk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır, hayırlı, uğurlu olsun. ^Al
kışlar.) 
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3. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, 743 sa
yılı Türk Kanunu Medenisinin 253 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi ve 257 nci Maddesine Fıkralar Eklen
mesi Hakkında 16.6.1983 Tarih ve 2846 sayılı Ka-
nuna Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi ile Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım ve 4 Ar
kadaşının, Aynı mahiyetteki kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu 1(2/171, 2/178) (S. sayısı: 423) (1) 

BAŞKAN — Gündemiimizin 3 üncü sıraisındakii, 
İzmiir Milletvekili Sulha Tanık'ın, 743 sayılı Türk Ka
nunu Medenisinin 253 üncü Maddesinin Değiştirilme-
sıi ve 257 nci Maddesine Fıkralar Eklenmesi Hakkın
da 16.6.1983 Tarih ve 2846 sayılı Kanuna Geçlici Mad
de EkDenimesine Dair Kanun Teklifi ile Edlirne Mület-
vefkili Muhittin Yıldırım ve 4 Arkadaşının, Aynı ma
hiyetteki kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
nun 'görüşmelerine 'başlıyoruz. 

Komisyon?. Yerinde. 
Hükümet?. Yeninde. 
Komisyon raporunun okunup, okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okunmasını 
ka/bui edenler... Ka'bul etmeyenler... Raporun okun-
maisı kalbul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz İsteyen var mı?. 
MUHİTTİN YILDIRIM {Edirne) — Grup adı

na söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — SHP Grubu adına Sayın Muhittin 

Yıldırım, 'buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA MUHİTTİN YILDIRIM 

(Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görü
şülmekte olan 423 sıra sayılı teklifle, 2846 sayılı Ka
nunda yapılmasını istediğimiz değişiklik şöyledir : 
Bu kanun belirli süreler içerisinde defalarca yürürlü
ğe girmiş, ancak devamlılık arz etmediği için, kanu
nun yürürlükte olduğu tarihlerde evlat edinememiş 
kimseler, tekrar bu kanunun yürürlüğe girmesine 
umutlarını bağlamışlardır. Belirli süreler içerisinde 
yürürlükte kalan bu kanun dolayısıyla ve yılların bi
rikimi sonucunda, pek çok aile, evlat edinememek du
rumunda kalmıştır. Amacımız bu kanunun devamlılık 
arz etmesidir. Ayrıca, aynı kanunda değişiklik :ste-
memizin nedenlerinin başında şu gelmektedir : Evlat 
edinmek isteyen bir aile, evlat edindiği çocuğun ken
di soyadını almasını ve kendi aile nüfusuna kaydet
tirmesini de sağlayabilmelidir. Yani, nüfus kütüğün
de kendisine ait olan cilt ve sayfanın, evlat edindiği 
çocuğun kaydına da aynen geçmesi gerekir. Çünkü ev-

(1) 423 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

I 

lat edinilen çocuk, okuma yazma çağına geldiğinde, so
yadının, ailesi olarak bildiği kişilerinkinden farklı ol
duğunu gördüğünde, çocukta psikolojik bozukluklar, 
dengesizlikler, hırçınlıklar, ruhsal reaksiyonlar oluşa
caktır. 

Nüfus planlamasına önem verilen şu yıllarda, bu 
durum düzeltilip, kanunun meriyette kalmasını da 
sağladığımızda, birçok aile evlat edinmeyi tercih ede
ceğinden, yuvalarda barınmakta olan çocuklar sıcak 
bir aile yuvasına kavuşmuş olacaklardır. Ayrıca, bu 
yuvalarda barınmakta olan çocukların sayısında da 
düşüş olacağından, ekonomik yönden devletin yükü
nün de biraz olsun hafifleyeceği kanaatini taşımakta
yız. 

Teklifi genelde uygun buluyoruz. Yüce Meclisin 
takdirine arz eder, saygılar sunarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Teklifin tümü üzerinde başka söz isteyen var mı?.. 

Yok. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Teklifin mad
delerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

16.6.1983 Tarih ve 2846 sayılı Kanunun Geçici Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 743 sayılı Türk Kanunu Medeni
sinin 253 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve 257 nci 
Madesine Fıkralar Eklenmesi Hakkında 16.6.1983 
Tarih ve 2846 sayılı Kanunun geçici maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce mümeyyiz olmayan küçükleri bir
likte evlat edinmiş olanlar Kanunun yürürlük tari

fini takip eden 5 yıl içinde ilgili mercilere başvur
mak suretiyle yukarıdaki hükümlerin kendileri hak
kında da uygulanmasını isteyebilirler. Ancak, bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte reşit ve mümeyyiz 
olan evlatlıklar ile ilgili olarak bu madde esaslarına 
göre yapılacak uygulamada evlatlıkların da muvafa-
katları aranır. 

Eşlerden birinin ölmüş olması halinde, diğer eşin 
müracatı bu maddeye göre işlem yapılması için ye
terlidir 

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

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
eenier... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

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

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

Kurulu yürütür. 

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

Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Teklif kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

4.-8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (1/753) (S. Sayısı : 426) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 üncü sırasındaki, 
8 Mart 1950 tarihli ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu
nun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Raporu nokunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubu adına, Ali Mazhar Haznedar söz iste
mişlerdir. 

Buyurun Sayın Haznedar. 
MDP GRUBU ADINA ALÎ MAZHAR HAZ

NEDAR (Ordu) — Sayın Başkan, yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; hepinize, Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubu ve şahsım adına en derin saygılarımı sunarak, 
görüşülmekte olan tasarı hakkındaki düşüncelerimizi 
açıklıyorum. 

Konu, katılımcı demokrasi bakımından çok önem
li ve çok geniş bir kitleyi ilgilendirmektedir. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği gibi geniş bir kitleyi temsil 
eden kuruluşlar, demokrasi rejimini benimsemiş ülke
lerde, demokrasinin • toplum içine uzanan köklerini 

(1) 426 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

oluştururlar. Demokrasi bu köklerden beslenir, oralar
dan güç alır. Bu kökler, ne kadar geniş, ne kadar 
derin ve güçlü ise, o ülkedeki demokrasi de o ölçüde 
güçlüdür, yaygındır ve hayatiyet doludur. Bu neden
le de, demokrasiye inanmış, gönül vermiş yönetimler, 
bu gibi kuruluşların çoğaltılmasını, güçlenmesini, 
bünyeye katkıda bulunmasını isterler ve bunu temin 
edecek önlemleri geliştirirler, maniaları temizlerler. 

Türk Devleti de, demokratik yönetime gönül ver
miş, bu yaşam biçimini benimsemiş bir toplum oldu
ğuna göre, onların yegâne ve hakikî mümessili olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin de, demokrasinin 
tabiatından gelen bu gibi doğal organizasyonlar üze
rinde, titizlikle duracağı, onu zayıflatacak düzenleme
lerden kaçınacağı muhakkaktır. 

Görüşmekte olduğumuz tasarıda bu yönden tertibi 
mucip olacak düzenlemeler gözlenmektedir. Yüce 
Meclisin, bu koonuda en doğru kararı vereceğinden 
kimsenin kuşkusu olmaması iktiza eder. 

Tasarı ne getirmektedir? Bunu, esas noktalar üze
rinde durarak şu şekilde özetleyebiliriz : 

1. Tasarı, 1982 Anayasasının bu tür kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları hakkında getir
diği hükümleri, kanun metnine dahil etmektedir. Bun-, 
lan, kuruluşun amacı, niteliği siyasî faaliyet yasağı ve 
organ seçimlerinin yapılmasıyla ilgili maddelerde gö
rüyoruz. 

2. Meslek komiteleri üye sayısı evvelce 5 ila 7 
kişiden oluşurken, yeni düzenlemede üye sayısı 10 
bini aşan oda ve borsalarda, bu sayı 11 kişiye çıkarıl
makta; buna paralel olarak da, oda ve borsa meclis
leri, evvelce meslek komitelerince seçilecek ikişer üye
den oluşurken, bu defa meclislere 5, 7, 11 kişilik ko
mitelerin gönderecekleri üye sayısı 1, 2 ve 3 kişi ola
rak belirlenmektedir. 

3. Odalar, borsalar ve birlik yönetim kurulu üye
lerinin, fasılasız olarak en çok 10 yıl görev yapabile
cekleri ve ancak iki yıllık aradan sonra tekrar seçile
bilecekleri hükmü getirilmektedir. 

4. Birlik genel kurulunun teşekkülünde, evvelce 
oda ve borsalar, bir önceki yıl gelirlerine göre en çok 
15 üye ile temsil edilirlerken, bu defa azamî üye sa
yısı 20ye çıkarılmaktadır. 

5. Birliğin organları olan genel kurul ve yönetim 
kurulunun dışında, her biri en çok 30 üyeden olu
şan 5 adet oda ve borsa konseyi ihdas edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen otura
lım, gürültü etmeyelim, hatibi işitemiyoruz efendim. 
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ALt MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — 6. Bir
lik yönetim kurulu üye sayısı 9'dan 15'e çıkarılırken, 
yönetim kurulunu seçme yetkisi birlik genel kurulun
dan alınarak, konsey genel kuruluna verilmektedir. 
Ayrıca, yönetim kurulunda temsil, oda ye borsaların 
genel kurula iştirak eden delege sayısı oranına bağ
lanmaktadır. 

7. Oda, borsa ve birlik personelinin ücretleri, ev
velce birlikçe hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onay
lanan yönetmeliğe göre tespit ve tediye olunurken, ta
sarıya göre birlikçe hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 
onaylanacak kadrolardaki göstergelerin, devlet me
murları maaş katsayılarıyla çarpımı sistemine bağ
lanmaktadır. 

Bütün bu değişiklikler içinde üzerinde durulmaya 
değer görülenleri özellikle; 10 yıllık görev sınırlama
sı, genel kurulun birlik yönetim kurulu seçim hakkının 
kaldırılması, oda ve borsa konseylerinin ihdası ve per
sonel hakları olarak özetlenebilir. 

10 yıllık sınırlama: 
Değerli milletvekilleri, tasarı, oda, borsa ve birlik 

yönetim kurulu üyelerinin aralıksız 10 yıldan fazla 
görev yapmalarını engellemektedir. Bu sınırlamanın 
fiilî sonucu ne olabilir : 

Edinilen bilgilere göre halen 272 oda ve borsa faa
liyettedir. Bunların her birinin yönetim kurulu üye 
sayısı 5 ila 11 kişi olduğuna göre, ortalama bir hesap
la 7 kişi kabulü halinde, birlik yönetim kurulu da
hil bütün üyeler toplamı, yaklaşık, 2 bin kişi düze
yindedir. Şüphesiz, şu anda görevde bulunan ve gö
rev süreleri, tasarının geçici 5 inci maddesine göre, 
1987 Kasımı ya da 1988 Mayıs ayında nihayete ere
cek olan yönetim kurulu üyelerinin tümünün, fasıla
sız 10 yıllık görev süresini dolduracağı kabul oluna
maz. Bu sayıyı üye tamsayısının yüzde 50'si olarak 
alırsak, tasarının ilgili maddeleri yaklaşık bin kişiyi 
kapsamına almaktadır. Ancak, göz önünde bulundu
rulması gereken husus, bu bin kişinin meslek mensup
larının itimat ve teveccühüne mazhar olarak, devamlı 
yönetim kurullarında görev verilen, mesleğin elit ve 
sevilen zümresini oluşturan başarılı kimseler olduk
ları gerçeğidir. 

Şimdi, yapılmak istenen, bu birinci sıradaki beğe
nilen yöneticilere görev verilmesini, seçmenin oyu ya 
da tercihi ile değil, fakat kanun gücüyle önlemek an
lamına gelmektedir. 

Bu düzenleme, demokrasinin temel prensiplerini 
dışlayan, seçmen kitlesini, kendi menfaatlerini düşü
necek, karar verme yeteneğinden yoksun sayan ve 
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onun eğilimlerine saygı göstermeyen bir görüş ve an
layışın tezahürüdür. Çünkü, ileri sürülebilecek neden
ler ne olursa olsun, böylece demokrasinin temelini 
oluşturan seçme ve seçilme hakkı, zedelenmiş olmak
tadır. 

Bu mütalaalara; «Bu tarz sınırlamaların sadece 
bu tasarı ile getirilmediği, Siyasî Partiler Kanununun 
15, 19 ve 20 nci maddeleriyle; parti genel başkanları, 
il ve ilçe başkanları, Anayasamızın 101 inci maddesi 
ile Cumhurbaşkanı için de sınırlamalar konduğu; ay
rıca, Anayasamızın seçme, seçilme ve siyasî faaliyet
te bulunma hakkını düzenleyen 67 nci maddesinde, 
bu hakların kanunda gösterilen şartlara uygun ola
rak kullanılabileceği işaret edildiği, müzakere edilen 
tasarı kanunlaştığı takdirde, kısıtlamanın, bu Anaya
sada ifadesini bulan şekil şartına da uygun olacağı» 
görüş ve düşünceleri ileri sürülerek karşı çıkılamaz; 
çünkü, emsal gösterilen müesseselerle, tasarıdaki te
şekkül ve organları karşılaştırmak doğru değildir. Ara
da denge ve ülke mukadderatmdaki etkinlikleri açı
sından yakınlık mevcut değildir. 

Anayasamızın 67 nci maddesindeki, «Kanunî şart
lara uygunluk» ilkesini, sınırsız bir tarzda anlamak 
da mümkün değildir; çünkü, böyle anlaşılırsa, hakkın 
özüne dokunacak mertebede sınırlamalara gidilmesi 
yolu da açılmış olacaktır. 

öte yandan, bu sınırlamalar ile bir nevi, çalışan, 
beğenilen ve yararlı olanın cezalandırılması gibi, man
tığa ters gelen bir sonuç da ortaya çıkmaktadır. 

Mevcut sistem içinde aksayan yönler olabilir. 
Bunlara karşı tedbirler getirilmesi zorunluluğu da doğ
muş olabilir; ancak, bu yolda düzenlemelere gidilir
ken, demokratik değerlere ters düşen, demokrasi 
prensipleriyle bağdaşmayan, hatta onları zedeleyen 
ifratlardan kaçınmak şarttır. Aksi takdirde, düzeni 
dejenere ederiz. 

Demokrasi denge rejimidir; dengeyi bozucu nite
likteki bütün düzenleme ve uygulamalar,, demokrasiyi 
benimsemiş toplumlarca zaman içinde mutlaka tas
fiye olunur. Sadece, kaybedilmiş zamana ve emeğe 
yazık olur. 

Tasarıyla getirilen bir diğer önemli değişiklik; 
birlik genel kurulunun, yönetim kurulunu seçim hak
kının kaldırılmasıdır. Gerçekten, mevcut kanuna gö
re, oda ve 'borsalar meclislerince dört yıllık süre için 
seçilen 'bir ilâ onbeş üyeden oluşan, azamî bin ki
şilik birlik genel kurulu, iki yıl süreli ve 9 kişilik 
birlik yönetim kurulunu seçmekte idi. Bu tasarıyla 
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yönetim kurulunu seçme yetkisi, oda ve borsa kon- I 
şeyleri genel kuruluna bırakılın aktadır. 

Konseler, birlik genel kurulunu oluşturan de
legelerin ayrı gruplar halinde kendi aralarından se
çecekleri azamî 30*ar kişiden oluşmaktadır. Böyle
ce 5 konsey için bugünkü durumda genel kurul üye 
adedi .1123 kişiden ibarettir. Yönetim kurulu, bu üye
lerce ve kendi aralarından her odanın ve borsanın 
temsiline imkân verecek şekilde 15 kişi olarak teşkil 
olunacaktır. B'öylece ve sistemin tabiî bir sonucu I 
olarak, birlik yönetim kurulu üyeleri ve yönetim 
kurulu başkanı için, birlik genel kurulu eski önemi
ni kaybedecektir. Çünkü, birinci derecede eğilimi I 
ve tepkileri göz önünde bulundurulacak kitle, yöne- I 
tim kurulunu seçme yetkisini haiz olan konsey ge- I 
nel kurulu olacaktır. Bu sonuç, birlik yönetimi- I 
hin bir manada tabandan kopması, ondan uzak- I 
laşması demektir ki, demokratik sisteme uygun ol- I 
duğu söylenemez. I 

iBu sistemde, yönetim kurulunun birbiriyle anlasa- I 
bilen ıkişilerden kurulu bir ekip halinde oluşması im- I 
kânı da güçleşecektir. Birbiriyle tam anlaşama- I 
yan, aralarında rekabet bulunan kimselerin uygula- 1 
mada ortaya çıkaracağı sorunları, sanırım hepimiz I 
tahmin edecek görgü ve tecrübeye sahibiz, Böyle bir I 
kurulun ülke ve meslek mensuplarının genel men
faatleri bakımından devamlı ve kolayca etkili ve ya- I 
rarlı kararlar alıp alamayacağı hususu, dikkatle I 
üzerinde durulması gereken kritik ve önemli bir ko- I 
nudur. I 

Tasarı bu şekliyle kanunlaşırsa, genel kurulun I 
artık her yıl mayıs ayında yapacağı toplantılar - se- I 
çimler dört yılda bir olacağından - eski heyecan ve I 
önemini kaybedecek, dolayısıyla, hemen hemen sade- I 
ce yıllık gider bütçesinin tetkikiyle karara bağlan- I 
dığı alalade bir toplantı niteliğine bürünecektir ve I 
bu durum topluluğun yararına bir sonuç doğurma- I 
yacaktır. I 

Birlik organları arasına, oda ve borsa konseyle- I 
rinin dahil edilmesi de üzerinde durulacak bir ko- I 
nudur. Sayın bakan komisyonda bunun gerekçesi I 
olarak, birliğin çalışmalarından memnun olmadığını, I 
görevde bulunduğu 2 yıl 3 aylık süre için- I 
de kendisine hiçbir sorunun intikal ettirilme- I 
m>iş bulunduğunu göstermiştir. Sayın bakana I 
sorunların intikal ettirilmemiş olması, birlikçe bu so- I 
runilara eğilinmediği ve halli için çalışılmamış oldu- I 
ğunu göstermeyeceği gibi, şahısların tutum ve dav- I 
ranış kusurlarını, sistemi değiştirmek için bir sebep J 
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telakki etmek de mantıkî görülemez. Ticaret ve sa
nayi erbabının birçok sorunlarının son yıllarda yet
kili ağızlardan defalarca ifade edildiği, gazete ko
leksiyonları incelendiği takdirde kolayca görülecek
tir. 

Bu konularda yakından ilgili olması gereken ba
kanlıktan, kendilerine yetkili organlardan intikal et-
tirilmese dahi, sorunların üzerine gidip, gerekirse il
gililerle müştereken tetkik ,ve müzakere olunarak 
hal yollarını bulması beklenirdi. Eğer, bu yapılma
mış ve sorunlar yüzüstü bırakılmışsa, kusurlu tarafın 
sadece birlik yöneticisi olduğu iddiası da fazla hak
lı görülemez. 

Öte yandan, oda ve borsaların ayrı ayrı konsey 
oluşturmaları ve birinci derecede kendi özel sorun
ları üzerine eğilmeleri imkânı, sisteme bir bütün ha
linde bakma, gerekli dengeleri kurma, ülke yara
rına uygun genel kararlar alma ihtimalini de tabiî 
olarak azaltacaktır. Böylece birlik içinde dağınıklık 
yer alacak, birlik ve beraberliğin getireceği avantaj 
ve güç zayıflayacaktır. Böyle bir görüntünün, mes
lek vs ü!ke ekonomisi yararları açısından arzulanan 
b> sonuç olmadığı da açıktır. 

Tasarı, bunlar dışında, odalar, borsalar ve bir
likte çalışanların ücretlerini, memurlarınkine benzer 
bir statüye sokma'kta, kadro ihdası serbestçe yapıla
mamakta, Bakanlar Kurulu kararına bağlanmakta
dır. Ayrıca, yıllık ücret artışlarında artık birlik ge
nel kurulunun takdiri değil, maaş katsayısındaki ar
tış esas olmaktadır. Bu durum, özerk olması gere
ken bir kuruluşun tasarruflarına merkezî otoritenin 
aşırı müdahalesi niteliğindedir ve çalışmalarını ak
satıcı ve hizmetin niteliğini olumsuz yönde etkile
yici sonuçları olabilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu 
açıklamaya çalıştığım gerekçelerle, tasarıdaki fonk
siyonel zorunluluklardan çok politik mülahazalarla 
getirildiği intibaını - belki de haksız olarak - veren 
bükümlerin değiştirilmesi kanaatinde olduğumuzu 
belirtmek istiyorum. 

Tasarıya Yüce Meclisin en uygun biçimi vere
ceğine inanıyor, hepinizi saygılarla selamlıyorum. 
(MöP şualarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedir. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın İsmail Sa-

ruhan, buyurunuz efendim. 
ANAP GRUBU ADINA İSMAİL SARUHAN 

(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
5590 sayılı Kanunu tadil eden tasarı üzerinde, Ana-
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vatan Partisi Grubu adına görüşlerimi açıklamak 
üzere huzurunuzda (bulunuyorum. Bu düşünce ile 
hepinize saygılar sunuyorum. 

Dünyada, ticarî alanda çalışan meslekî kuruluş
ların bu faaliyetlerine 15 inci asırdan itibaren izin 
verilmiştir. Türkiye'mizde de bir asra yakın zaman
dan beri, odaların faaliyet içerisinde olduklarını gö
rüyoruz. 5590 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden ön
ce, Meclisi Mebusanda çıkarılan nizamname, esnaf 
kesiminin ticarî faaliyetlerini düzenliyordu ve 5590. 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1950 yümdan beri, 
ülke kalkınmasına yararlı ve meslek disiplinini te
min edici bir şekilde de bu Kanun 36 yıl meriyette 
kalmıştır. 

Bu amaçla, o dönemde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, günün şartlarını da dikkate alarak, ülkenin 
topyekûn kalkınmasını, sanayileşmesini sağlamak 
maksadıyla, yeni bir kanun çıkartmış ve tüccar, sa
nayici, borsa ve odaların ayrı ayrı kurulmalarını ve 
bir çatı altında meslekî faaliyetlerini sürdürmelerini 
sağlamıştır. Gerek birbirlerine karşı olan, gerekse 
halkla olan ilişkilerinde, dürüstlüğü, güveni hâkim 
kılmak maksadıyla mensuplarını disipline etmenin 
yararına inanmıştır. 

5590 sayılı Kanun, 1950^den bu yana birçok de
fa değişikliklere uğramıştır. Yapılan her değişiklik
te de, günün şartlarına uygun olarak, bu meslek ku
ruluşlarının daha iyi ve tutarlı hizmet üretmeleri he
deflenmiştir. 

lBuigünkü Anavatan Partisi Hükümeti de, bundan 
önceki Cumhuriyet hükümetleri gilbi düşünmektedir. 
Komisyondan geçerek Yüce Meclis huzuruna gelen 
ve müzakeresini yapmakta olduğumuz kanun tasarı-
sınnı en iyi şekli alarak, kanunlaşacağına inanıyo
ruz. Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odala
rı ve Borsaları Birliği Kanun Tasarısı izaha çalıştı
ğım sebeplerle günümüzün şartlarına ve odalar ara
sı tesanüt ve koordinasyonun isağlanmasına katkısı 
büyük olacaktır. O yüzden, bu konuda maksatlı ola
rak fırtına koparmanın ne kadar gereksiz olduğu, 
sanıyorum izahtan varestedir. 

Sayın milletvekilleri, 1982 Anayasası; Türkiye' 
mizde yeni 'bir çağ açmış; anayasal kurumların ne
rede, ne yapacaklarını 'belirlemiş ve ülkeyi, muasır 
medeniyet seviyesine ulaşmış memleketler düzeyine 
kısa zamanda ulaştırmayı hedeflemiş bulunmaktadır. 

Anayasanın 135 inci maddesinde meslekî kuru
luşlarla ilgili olarak söyle denilmektedir: «Türk Dev
letinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve mil

letin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun 
korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel 
niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi ba
kımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ma
hallin en büyük mülkî amiri bu organları geçici ola
rak görevden uzaklaştırabilir. 

Görevden uzaklaştırma kararı; üç gün içinde 
mahkemeye bildirilir. Mahkeme görevden uzaklaştır
ma kararının yerinde olup olmadığına en geç on gün 
içinde karar verir.» 

(Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, kuruluşların 
amaçlarına, faaliyetlerine, amaç dışı ve siyasî faali
yet yasağına, organ seçim usullerine, organlarda gö
revli olanların mahkeme kararı ile görevlerine son 
verilmesine kanunî zorunluluk hallerinde, o organ
larda görevli olanların geçici olarak 'görevlerinden 
uzaklaştırılmasına ilişkin ve yeni Anayasa doğrultu
sunda 62 ve 63 sayılı Kanun hükmündeki kararna
meler çıkarılmıştır. Bu 'kanun hükmündeki kararna
melere göre de, oda seçimleri yapılmış ve daha son
ra sözü edilen kanun hükmündeki kararnameyi Mec
lisimiz, bir yanlışlık sonucu olarak tasvip etmemiş 
ve 1984 yılının Ekim ayından bu yana, odalarda ya
pılan organ seçimlerinde, yürürlükte olmayan ka
nuna göre işlem yapılması veya emsal olarak 507 sa
yılı Kanuna göre seçim usullerinin hâkimliklerce tes
pit edilmesi sebebiyle doğan bir kanun boşluğu var
dır. Bu kanun boşluğunun giderilmesi ve Anayasa 
doğrultusunda yeni bir kanun çıkarılmasının ne ka
dar önemli olduğu izahtan varestedir. 

1982 Anayasasından önce, ülkemizde uygulanan 
karma ekonomi modeli ve iptidaî ve köhnemiş bir 
uygulama ile, dünyanın değişen şartları karşısında, 
gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmanın mümkün ola
mayacağını gören Anavatan Partisi İktidarı, karma 
ekonomi modelini terk ederek, Türk Milletinin ar
zuladığı liberal ekonomi modelini seçim ve hükü
met programına almış ve iktidar olduktan sonra da 
uygulamaya koymuş bulunmaktadır. Böylece de 
dünyada gelişmiş olan ülkelerin uyguladığı iktisadî 
şartların uygulandığı bir ülke durumuna gelmiş bu
lunmaktayız.; 

tş'te bu sayede Türkiye, ihracatını artırmış, uzun 
yıllardan beri açık veren dış ödemeler dengesi, denk 
bir noktaya gelmiş ve Sayın Özal sayesinde yüksel
miş, Türkiye, itibarını dünyaya kabul ettirmiştir. 
Bu yüzden Sayın Özal'ın ekonominin mimarı olarak 
'gösterilmesi, bizim için büyük sevinç kaynağıdır. 
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Şunu belirtmek isterim ki, gelişen ve kalkınan 
bir ülkenin yasalarının, bu ihtiyaçların gerisinde kal
masını düşünmek mümkün değildir. Bu düşünceyle, 
Türk hür teşebbüsü kuruluşlarının, yöneticilerinin, 
çağın gerisinde kalmaları da düşünülemez. İşte bun
dan hareketle, serbest piyasa ekonomisine intibak 
edecek meslekî kuruluşların kadrolarını ve sanayici
lerimizin, işadamlarımızın kendilerini yemlemelerini 
sağlayacak böyle bir kanunla yeni ruh ve heyecan 
verecek şartları yaratma, Yüce Meclisimizin görev
leri arasındadır. 

Ayrıca Anayasamızın 135 inci maddesinde, mes
lekî kuruluşlara siyaset yapma yasağı getirilmiş ol
masına rağmen, baza çevrelerce bu kanun tasarısına 
karşı çıkılmasını anlamak mümkün değildir. Bizim 
Anavatan Partisi Grubu olarak, bütün kurum ve 
kişilerin Anayasa • ve kanunların çizgisi dışında ha
reket etmelerini tasvip etmemiz elbette mümkün de
ğildir. 

Sayın milletvekilleri, 1950'lerde Türkiye Ticaret 
Odaları Birliği iyi niyetlerle kurulmuş, ancak deği
şik grupların aynı çatı altında bulunmalarından, 
zaman zaman menfaat çatışması olmuş ve bünye 
•içerisindeki sürtüşmelere ve aralarındaki dargınlık
lara sebep olmuştur. 

Görüldüğü gibi, 5590 sayılı Kanunla kurulan 
odaların bünyesindeki tutarsızlıkları sebebiyle Tür
kiye İşadamları Derneği kurulmuştur. Odalar Birli
ğinin üstünde etkin görevler üstlenmiş olan bu ku
ruluşun Odalar Birliğinin fonksiyonunu azaltmış ol
ması, 'hür teşebbüsümüzün menfaatine olmamıştır. 
Bu sebeplerden dolayı, Ticaret Odaları Birliğinin 
kendi bünyesinde tutarlı ve fonksiyonel hale geti
rilmesi, hükümetim izin başta gelen göreviydi. İşte 
tasarı-da tamamen buna yöneliktir. 

Getirilen tasarıyı, her zaman olduğu gihi bazı 
çevrelerin kendi anlayışlarına göre değerlendirmele
rine bizim değer vermemiz elbette mümkün değil
dir. 

Ayrıca, görüştüğümüz tasarı dört önemli yenilik 
getirmektedir. Bunlarla ilgili maddeler hakkında gö
rüşler ifade edildiği zaman, meselenin önemi da'ha 
iyi anlaşılacaktır. Bunlardan biri yukarıda izaha çalış
tığım, bünye içindeki tutarsızlıkları ve mesleklerin 
yönetimde temsil edilmelerini esas' alan konsey mü
essesesidir. Meslek gruplarının yönetimde temsil 
edilmesine karşı çıkılmasını anlamak mümkün değil
dir. Oysa, demokrasinin ve demokratik sistemin ha
misi olduklarını söyleyenlerin görüşmekte olduğu-
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muz tasarıda en demokratik seçim sistemi karşısın
da ne yazık ki, bir kere daha yenik düştüklerini hay
retle müşahede ediyoruz. 

Ayrıca, birlik yöneticilerinin seçilme hakkının 10 
yılla sınırlandırılmasınm antidemokratik olduğunu 
söyleyenlerin, doğru söylediklerine inanmak da 
mümkün değildir. Yeni Anayasamızda, siyasî parti 
liderleri ile sendika yöneticilerine bazı kanunî sınır
lamaların getirildiğini görmemezlikten gelemeyiz. 

Yine diğer bir itiraz da, birlik yöneticilerine siya
set yasağının bu kanunla getirilmiş olmasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Saruhan, bir dakikanızı ala
bilir miyim efendim? 

Konuşmanız daha uzun mu efendim? Çünkü sü
remiz bitiyor; uzun ise, müsaade alacağız yüce Mec
listen. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — 5 dakika son
ra biter Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu Sözcüsü
nün konuşmasının-bitimine kadar, sürenin uzatılma
sını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Saruhan. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Anayasamı
zın 135 inci maddesinin bu hükmüne rağmen, Ana
yasaya aykın olarak, Anavatan Partisi Grubunun 
kanun çıkarmasını beklemek elbetteki mümkün de
ğildir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bazı yöne
ticilerinin yaptığı toplantıda, bu kanunun 3 madde
sinin eleştirildiğini basından öğrenmiş bulunuyoruz. 
Oysa, Türkiye Odalar Birliği de dahil, diğer oda yö
netmelerinin de 10 yıl devamlı olarak başkanlık yap
tığını tespit etmek mümkün değildir, ama sözü edi
len bu yasaya, yanlış bakıldığını tespit etmek müm
kündür. 

Önemli olan, Türkiye'de her şeyin bilinçli ve tu
tarlı olmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasıdır. 
12 Eylül öncesi, bütün meslek kuruluşları ve binler
ce derneğin siyaset yaparak ülkeyi ne hale getirdik
lerini unutmak mümkün değildir. Türk milletinin ta
mamına yakınının da o günlere bir daha dönülme
sini kesinlikle tasvip etmediğine, meslek kuruluşu 
yöneticilerimizin de eski alışkanlıklardan mutlak vaz
geçeceklerine inanıyoruz. 

Anavatan Partisi, ülkenin siyasî iktisadî ve içti
maî sorumluluğunu üstlenmeye ve aynı zamanda, her 
şeyi yasal olarak teminat altına almaya ve yasa ve 
hukuk kurallarını çiğnetmemeye kararlı bulunuyor. 
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Sayın milletvekilleri, cumhuriyet hükümetimiz 
hukukun üstünlüğünü korumaya ve savunmaya ka
rarlıdır. Anavatan Partisi Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Grubunun da aynı düşünceyi paylaştığını yüce 
Meclis huzurunda ifade ederken; paylaştığımız bu 
düşüncenin, yüce milletimizin en kutsal değeri oldu
ğuna inanıyor, bu duygularla Anavatan Partisi Gru
bu adına hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Sayın üyeler, çalışma süremiz dolmuştur. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek, 

gündemdeki konuları sırayla görüşmek ve 17 Nisan 
1986 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devanı) 

B) YAZILI SORULAR \VE CEVAPLARI 
1. — İzmir Milletvekili Hayrullah Olca'nm, Dev 

let Demiryollarında görevli hareket personeline iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı ve Ulaş
tırma Bakanı Vekili İsmail Safa Giray'in yazılı'ce
vabı (7/1053) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırana Bakanımızca 

yazılı olarak cevaplanımasına 'tavassutunuzu saygı ile 
arz ederim. 26.3.1986 

Hayrullafa Olca 
îzımir Milletvekilli 

TCDD 'bünyesinde çalışan personel 16 adet daire 
başkanlığına bağlı ise de esas işletmeciliği Voli, Cer, 
Hareket ve Tesisler Daireleri Başkanlıkları emrinde 
bulunan personel yapmaktadır. 

Diğer Daire Başkanlıklarına bağlı personel ise 
büro hizmetleriyle işletici dairelerin Özlük İşleri ve 
Sosyal Hizmetler ile lojistik olarak nitelendlrebilece
ğimiz görevleri yürütmektedir. 

İşletici sınıftan Yol, Cer ve Tesisler personeli 
teknik personel olarak sınıflandırılıp yüksek ve çeşit
li yan ödemeler ile özel hizmet tazminatını en küçük 
memuriyetlerden itibaren almaktadırlar. 

İşletmeci bü dört daireden temel ve esas işlet
meciliği yapan Hareket Personeli ise Genel İdare 
Hizmetleri sınıfından gösterilmiş olduğundan çok 
düşük yan ödeme almakta, Özel Hizmet Tazminatını 
ise sadece üst kademe yöneticileri olan 1 inci ve 2 
nci derecedeki memurlar almaktadır. 

Teknik olarak nitelenen 'birçok memurun da, bü
yük bir kısmı herhangi bâr teknik öğretim görmüş 
de değildir. 

Genel İdare Hizmetti sınıfından olan Hareketçi 
Personelde her kademedeki memurlar çeşitli ve daha 
uzun süreli kurs ve stajlardan .geçmekte ve Demir
yolu İşletme özelliklerimi en az 2 ila 3 yılda öğre
nerek hizmet verebilecek duruma gelmektedir. Bu 
nedenle Hareket Personeline de kendi özelliği nede
niyle bir nevi teknik hizmet görmektedir. 

Ücret adaletsizliği ve yapılan hizmetin karşılığı
nın verilmemesi, personel arasında ahengin bozulma
sına neden olup bilindiği gibi son zamanlarda Tren 
Hadiseleri günden güne çoğalmaktadır. 

Bu durumları göz önüne 'alarak Teknik - Genel 
İdare ayırımı 'nedeniyle meydana gelen büyük adalet
sizliği, ücret dengesizliği ile personel 'arasındaki ahen
gin bozulmasına, aynı kuruluşta görev yapan ele
manlar arasında hoşnutsuzluk göstermesini hizmetin 
büyük ölçüde aksamasına sebep olduğu öğrenilmiş
tir. 

Bunların Giderilmesi İçin : 
1: Hareket Personeline de Yol, Cer ve Tesis

ler Personeli gibi Teknik Hizmetler sınıfına alına
rak onların yararlandığı haklardan yararlanmasını 
düşünüyor musunuz? 

Mağdur Olanlar : 

a) Hareket Baş Kontrolörü, 

b) Hareket Kontrolörü, 

c) Hareket Bölge Amiri, 

d) Gar Müdürü, 

e) Gar Müdür Muavini, 
f) İstasyon Şefi, Hareket Memuru, Manevracı, 

Makasçı, Tren Şefi, Kondüktör ve Gardfren. 
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T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 16 . 4 . 1986 

Personel Dairesi Başkanlığı 
Perd : 03-20-2/3492 

Konu : izmir Milletvekili Hayruîlah Olca'nın ya
zılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 28.3.1986 tarih ve 7/1053-5761-22051 sayılı 

yazıları; 
izmir Milletvekili Hayruîlah Olca'nın, Ulaştırma 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
26.3.1986 tarihli ilgide kayıtlı yazılarına ekli soru 
önergesi tetkik edilmiş ve istenilen cevap aşağıda arz 
ve izah olunmuştur. 

657 sayılı Yasamn 36 ncı maddesinin II Teknik 
Hizmetler Sınıfı başlıklı fıkrasında «Bu kanunun 
kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili gö
revleri fiilen ifa eden ve mer'i hükümlere göre Yük
sek Mühendis, Mühendjs, Yüksek Mimar, Mimar, 
«Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümle
rinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, 
yüksek bölge plancısın Jeolog, hidrojeolog, hidrolog, 
jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistik
çi, yöneylemci (hareket araştırmacısı) matematiksel 
iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen 
okullarından mezun olup da öğretmenlik mesleği > dı
şında teknik hizmetlerde çalışanlar, 3437 ve 9.5.1969 
tarih ve 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi ye
tiştirenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memu
ru, yüksek tekniker, tekniker, teknisyen ve emsali 
teknik unvanlara sahip olup en az orta derecede mes
lekî tahsil görmüş bulunanlar, teknik hizmetler sını
fını teşkil eder.» denilmektedir. 

TCDD işletmesi Genel Müdürlüğünde istihdam 
edilen hareket personelinden Hareket Başkontrolörü,. 
Hareket Kontrolörü, Hareket Bölge Amiri, Gar Mü
dürü, Gar Müdür Yardımcısı, istasyon Şefi, Hareket 
Memuru, Manevracı, Makasçı, Tren Şefi, Kondük
tör ve Gardfrenlerden hiç biri yukarıdaki fıkrada 
açıklanan unvan ve tahsilde olmadıklarından teknik 
hizmetler sınıfına girme nitelikleri bulunmamakta
dır. 

Bu nedenle bahse konu personele teknik hizmet
ler sınıfında görevli personele ödenen iş güçlüğü, iş 
riski, teminindeki güçlük zammı ile özel hizmet taz
minatı ödenmesi mümkün değikjir. 

Arz ederim. 
I. Safa Giray 

Ulaştırma Bakanı Vekili 

2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Mersin 
ilindeki bir şirkette çalışan işçilere ödeme yapılma
dığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı 
(7/1064) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda mahiyetini sunmuş bulunduğum soru

mun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mus
tafa Kalemli tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ve istirham ederim. 

Edip özgenç 
içel 

1. Mersinde faaliyet gösteren Mustafa Şaman 
Çelik Döküm Makine Sanayii Anonim Şirketinde 
çalışan 200 kişiye (6) altı aydır hiç bir ödeme yapıl
madığı ifade edilerek Bakanlığınıza müracaat edildi
ği belirtilmiş bulunmakta bu konuya ilişkin Bakan
lığınız ne gibi bir işlem yapmıştır? 

2. Söz konusu 200 adet işçinin maaşlarının iş
veren tarafından derhal ödenmesinin temini için yap
tırımcı bir işlem icra edilmiş midir? 

3. Söz konusu işyerinin ve şirketin bu maaşları 
ödeyememesinin nedenlerini tespit etmiş bulunmakta 
mısınız? Tespitlerinizin sonucu nedir? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 16 . 4 . 1986 

Bakanı 
A n k a r a 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 13-0-610/601, 015012 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 28.3.1986 tarihli, 7/1064-5774/22090 sayılı 

yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alınan, içel Milletvekili Edip 

Özgenç'in Mersin ilinde kurulu Mustafa Şaman Çe
lik Döküm ve Makine Sanayi A.Ş. işyerinde çalışan 
işçilerin şikâyetleri üzerine yapılan işlemlerle ilgili 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

«Mersin - Tarsus yolu üzeri No.: 87 - MERSİN» 
adresinde kurulu Mustafa Şaman Çelik Döküm ve 
Makine Sanayi A.Ş. işyerinde en son 10.1.1986 tari
hinde Bakanlığımız iş müfettişince inceleme yapıl
mıştır. Bu inceleme sonucunda Şirketin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne olan borcunun zamanında ödenme
mesi üzerine 11.10.1985 tarihinde elektriğin kesilme
si sonucu işyerinde üretim faaliyetinin durdurulduğu, 
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işyerinde 200 işçinin 'hizmet akdinin devam ettiği, bu 
işçilerden bakım <• onarım ekibi, bekçi, ve idarî per
sonelin dışında kalan işçilere iş verilmediği, işçilerin 
1.7.1985 tarihine kadar olan ücretlerinin ödendiği, 
1.7.1985 tarihinden itibaren ücret ve diğer sosyal hak
larının ödenmediği, birikmiş işçi alacaklarının topla
mının 91 915 658 TL.'sı olduğu, söz konusu işçi 
alacaklarının ödenmeme sebebinin şirketin içinde bu
lunduğu malî krizden kaynaklandığı tespit edilmiş
tir. 

Buna göre, işverence, gerek işyerinde yürürlükte 
bulunan toplu iş sözleşmesinin 56 ncı maddesi, ge
rekse 1475 sayılı İş Kanununun 26 ncı maddesi uya
rınca 30 günlük süre içerisinde ödenmesi gereken iş
çi ücretlerinin süresinde ödenmediği tespit edildiğin
den, işveren hakkında kanunî işlem yapılmak üzere 
Adana Bölge Müdürlüğümüzce Mersin Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Ayrıca, söz konusu işyerinde çalışan işçilerin muh
telif tarihli şikâyetleri ile ilgili olarak Adana Bölge 
Müdürlüğümüzce 1982 yılından beri yürütülen işlem
lerin özetini gösteren listeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç. Df. Mustafa Kalemli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

383/31-7 
1. İşveren Mustafa Şaman Çelik Döküm ve Ma

kine San. A.Ş.'nin 16.12.1982 tarih ve Per/524 sayılı 
yazısı ve ekinde işçi Süleyman Yıldız'ın hizmet akdini 
feshi cihetine gidileceği bildirilmiştir. 

2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı îş Mü
fettişi Emin Gökçen'in 24.1.1983 tarih ve 7 sayılı ra
porunda işçi Süleyman Yıldız'ın iş akdinin tazminatlı 
olarak feshi uygun görülmüştür. 

3. tş Teftiş Adana Grup Başkanlığının 24.1.1983 
gün ve 383/31 - 7/237 sayılı yazısı ile Jş Müfettişi 
Emin Gökçen'e ait raporu Bölge Müdürlüğüne gön
derilmiştir. 

4. Bölge Müdürlüğünün işverene ve içel Sıkı
yönetim Kom. Yard. lığına 27.1.1983 gün ve 
383/31-7/1950 sayılı yazısı ile işçi Süleyman Yıl
dız'ın iş akdinin tazminath olarak feshinde bir sakın
ca olmadığı belirtilmiştir. 

5. tş Müfettişi Recai Akşam'ın 17.12.1982 gün 
ve 226 sayılı raporunda işçi maaşları, Toplu tş Söz
leşmesi farkıyla sosyal yardımların ödenmediği belir
tilmiştir. 
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6. Bölge Müdürlüğünün işverene ve işçilere 
4.1.1983 tarih ve 383/31 - 7/1732 sayılı yazıyla işçi ik
ramiyeleri ve izin ücretlerinin ödenmesi belirtilmiştir. 

7. Bölge Müdürlüğünün 31.1.1983 gün ve 1350 
sayılı yazısı ile işveren tekit edilmiştir. 

8. içel Sıkıyönetim Kom. Yard. lığının 31.1.1983 
gün ve 3050-96-83/157 sayılı yazısında işçi Abdul
lah Bozkurt ve Celal Aslan'ın şikâyetlerinin incelenmesi 
istenmiştir. 

9. tşveren Mustafa Şaman Çelik Döküm ve Ma
kine San. A.Ş.'nin 7.2.1983 gün ve Per/İ8 sayılı ya
zısında işçi ikramiyeleri ve yıllık ücretli izin parala
rının ödendiği belirtilmiştir. 

1.0. Bölge Müdürlüğünün şikâyetçi işçilere, içel 
Sıkıyönetim Kom. Yard. lığına 10.2.1986 gün ve 
1959 -1960 sayılı yazılarla işçi ikramiyelerinin, öden
diği, işçilere yıllık ücretli izinlerinin kullandırıldığı 
belirtilmiştir. 

11. işyeri işçisi Abdullah Bozkurt'un bila tarih
li şikâyet dilekçesi. 

12. Bölge Müdürlüğünün Abdullah Bozkurt'a 
15.3.1983 gün ve 3646 sayılı yazı ile izin ücretleri ve 
ikramiyelerinin ödendiği belirtilmiştir. 

13. tş Müfettişi Mahmut Yüreğir'in 14.3.1983 gün 
ve 49 sayılı raporunda işçi Abdullah Bozkurt'un ücret 
ve sosyal yardımların ödenmediğine ilişkin şikâyeti 
incelenmiştir. 

14. Bölge Müdürlüğünün işçi Abdullah Boz
kurt'a 22.3.1983 gün ve 3953 sayılı yazı ile şikâyet ko
nusuyla ilgili cevabî yazının işçi Celal Aslan'a yazıl
dığı bildirilmiştir. 

15. tş Müfettişi M. Ali Bolat'ın 23.2.1983 gün ve 
37 sayılı raporunda işçi Sait Gökdeniz ve 5 arkadaşı
nın aylık ücretleri ikramiyeleri ve sosyal haklarının 
ödenmediğine ilişkin şikâyetleri incelenmiştir. 

16. Bölge Müdürlüğünün Sait Gökdeniz ve ar
kadaşlarına 17.3.1983 gün ve 3818-3819 sayılı yazı
larla aylık ücretleri, ikramiye ve sosyal haklarının 
ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. 

17. tşçi Mustafa Demir'in 7.3.1983 günlü Ücret 
alamadıklarına ilişkin şikâyet dilekçesi. 

18. Bölge Müdürlüğünün Mustafa Demir'e 
22.3.1983 gün ve 4051 sayılı yazısı ile ücretlerine iliş
kin cevap verilmiştir. 

19. tş Müfettişi Mahmut Yüreğir'in 5.4.1983 gün 
ve 64 sayılı raporunda işçilerin hizmet akitlerini fes
hettiklerini bildiren işveren Kuruluşun müracaatı in
celenmiştir. . 
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20. iş Müfettişi M. Ali Bolat'ın 13.5.1983 gün ve 
115 sayılı raporunda işçi İbrahim Şimşek'in aylık üc
retleri, sosyal hakları zamanında ödenmediğine ilişkin 
şikâyeti incelenmiştir. 

21. Bölge Müdürlüğünün işçi İbrahim Şimşek ile 
İşverene 24.5.1983 gün ve 7731 - 7732 sayılı yazısın
da işçi ücretlerinin ödenmesi gerektiği bildirilmiştir. 

22.. Bölge Müdürlüğünün 20.6.1983 gün ve 9118 
sayılı İşverene gönderdiği tekit yazısı. 

23. İşverenin 27.6.1983 gün ve Per/78 sayılı ce
vabî yazısında İşçi ücretlerinin ödendiği belirtilmiştir. 

24. Bölge Müdürlüğünün işçi İbrahim Şimşek'e 
29.6.1983 gün ve 9648 sayılı yazı ile ücretlerinin ve 
ikramiyelerinin ödendiği bildirilmiştir. 

25. İş Müfettişi M. Yalçın Akıllıoğlu'nun 14.6.1983 
gün ve 129 sayılı raporunda İçel Valiliğinin işçilerin 
ücretlerinin ödenmediği ve işçilerin hizmet akitlerinin 
tazminatsız feshi cihetine gidildiğine ilişkin yazısı in
celenmiştir. 

26. İşverenin 17.6.1983 gün ve Per/72 sayılı ya
zısında işçi ücretleri ve ikramiyelerinin ödeneceği belir
tilmiştir. 

27. Bölge Müdürlüğünün işveren hakkında 
1475/26. maddeye muhalefetten Kamu Davası açılma
sına ilişkin 22.6.1983 gün ve 9264 sayılı yazısı İçel 
Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiştir. 

28. Bölge Müdürlüğünün işverene 22.6.1983 gün 
ve 9263 sayılı yazısında işçilerin aylık ücretleri ve ik
ramiyelerinin zamanında ödenmesi istenmiştir. 

29. Bölge Müdürlüğünün İçel Valiliği ve Sıkıyö
netim Kom. Yard. lığına 22.6.1983 gün ve 9261 - 9262 
sayılı yazılarla işveren tarafından işçi ücretleri ve ik
ramiyelerinin ödenmediği belirtilmiştir. 

30. Bölge Müdürlüğünün işverene yazdığı 
21.7.1983 gün ve 10590 sayılı tekit yazısı. 

31. İşverenin 4.7.1983 gün ve Per/81 sayılı yazı 
sında işçi ücretleri ve ikramiyelerinin en kısa zaman
da ödeneceği belirtilmiştir. 

32. Bölge Müdürlüğünün İçel Valiliği ve Sıkıyö
netim Kom. Yard. lığına 4.8.1983 gün ve 11271 -11272 
sayılı yazılarla işçi ücretleri ve ikramiyelerinden mah
sup edilmek üzere işveren tarafından avans dağıtıldı
ğı bildirilmiştir. 

33. İş Müfettişi Ayhan S. Cangüven'in 27.5.1983 
gün ve 28 sayılı raporunda işçi Nedim' Aslan'ın işten 
çıkarıldığını belirten şikâyeti incelenmiştir. 

34. Bölge Müdürlüğünün İçel Valiliğine, İşverene 
ve İşçi Nedim Aslan'a 31.5.1983 gün ve 8241 - 8242-

8243 sayılı yazılarla işçinin kıdem tazminatı, ücret ala
caklarının olduğu belirtilmiştir. 

35. Bölge Müdürlüğünün işverene yazdığı 
20.6.1983 gün ve 9119 sayılı tekit yazısı. 

36. İşverenin 27.6.1983 gün ve Per/79 sayılı ya
zısında işçi Nedim Aslan'ın kıdem tazminatının öden
diği belirtilmiştir. 

37. Bölge Müdürlüğünün İçel Valiliği ile işçi Ne
dim Aslan'a 29.6.1983 gün ve 9646-9647 sayılı ya
zılarla işçinin ücretlerinin ödendiği belirtilmiştir. 

38. İçel Valiliğinin 9.8.1983 gün ve 1307 sayılı 
yazısında işçi Nedim Aslan'ın kıdem tazminatı ve üc
ret alacaklarının incelenmesi istenmiştir. 

39. Bölge Müdürlüğünün İçel Valiliğine 9.8.1983 
gün ve 12126 sayılı yazı ile işçi Nedim Aslan'ın üc
retlerinin ödendiği bildirilmiştir . 

40. İş Müfettişi Emin Gökçen'in 22.9.1983 gün 
ve 199 sayılı raporunda işçi Abdullah Bozkurt ve ar
kadaşlarının aylık ücretlerini ve sosyal haklarım ala
madıklarını belirten şikâyetleri incelenmiştir. 

41. İçel Valiliğinin 26.8.1983 gün ve 1421 sayılı 
yazısında işçi Abdullah Bozkurt'un aylık ücretlerini 
alamayışına ilişkin şikâyetinin incelenmesi istenmiştir. 

42. Bölge Müdürlüğünün, İçel Valiliğine 9.9.1983 
gün ve 13347 sayılı yazı ile işçi Abdullah Bozkurt'un 
şikâyetinin daha önce incelendiği bildirilmiştir. 

43. Bölge Müdürlüğünün İGM. Grup Başkan
lığına yazdığı 9.9.1983 gün ve 13346 sayılı yazıda işçi 
Abdullah Bozkurt'un aylık ücret ve ikramiyelerini 
alamadığına ilişkin konunun incelenmesi istenmiştir. 

44. Bölge Müdürlüğünün İçel Valiliğine, işverene 
ve şikâyetçi işçi Abdullah Bozkurt'a 30.9.1983 gün 
ve 14259 - 14260 - 14261 sayılı yazılarla işçi ücret
lerinin ve ikramiyelerinin ödenmediği bildirilmiştir. 

45. İşverenin 1,11.1983 gün ve Per/120 saydı ce
vabî yazısında işçilerin aylık ücretlerinin ve ikramiye
lerinin bir kısmının ödendiği, bir kısmının da ödene
ceği belirtilmiştir. 

46. Bölge Müdürlüğünün işçi Abdullah Bozkurt 
ve arkadaşlarına 15.11.1983 gün ve 18409 sayılı yazı-
ile ücret alacaklarının ödeneceği bildirilmiştir. 

47. İş Müfettişi Recai Akşam'm 28.12.1983 gün 
ve 138 sayılı raporunda işçi Celal Aslan ve arkadaş
larının ücretlerini zamanında alamadıklarını belirten 
şikâyetleri incelenmiştir. 

48. İçel Valiliğinin 19.12.1983 gün ve 1945 sayılı 
tekit yazısı. 

49. Bölge Müdürlüğünün İçel Valiliğine 4.1.1984 
gün ve 272 sayılı yazı ile işçi Celal Aslan ve arkadaş-
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larının şikâyetleri ile ilgili dilekçelerinin iş Teftiş 
Grup Başkanlığına iletildiği bildirilmiştir. 

50. Bölge Müdürlüğünün içel Valiliğine, işverene 
ve işçi Celal Asian ve arkadaşlarına 24.1.1984 güı 
ve 2333 - 2334 - 2335 sayılı yazılarla işçi ücretlerinuı 
ödeneceği belirtilmiştir. 

51. içel Sıkıyönetim Kom. Yard.lığının 29.1.1984 
gün ve 3050-L7-84/53 sayılı yazılarında işçi Sait Göfc-
deniz ve Celal Aslan'ın ücretlerinin ödenmediği ve is
çilere baskı kurulduğu yolundaki şikâyetlerinin ince
lenmesi istenmiştir. 

52. Bölge Müdürlüğünün içel Sıkıyönetim Kom. 
Yard.lığına 7.2.1984 gün ve 3397 sayılı yazı ile işçi 
Sait Gökdeniz ve Celal Aslan'la ilgili şikâyetlerin da
ha önce incelendiği bildirilmiştir. 

53. işverenin 19.3.1984 gün ve Per/164 sayın ya
zısında işçi ücretlerinin ödenmekte olduğu belir;A 
mistir. 

54. Bölge Müdürlüğünün Mersin Sıkıyönetim 
Kom. Yard.lığı ile Mersin Valiliği ve işçi Celal Aslan a 
12.4.1984 gün ve 7673 - 7674 - 7675 sayılr yazılarla 
işçi ücretlerinin bir kısmının ödendiği belirtilmiştir. 

55. işçi Kerim Petek'in 20.3.1983 tarihli aylık 
ücret ve sosyal yardımlarını alamadıklarım belu'&n 
şikâyet dilekçesi. 

56. Bölge Müdürlüğünün 27.4.1984 gün ve 86ö8 
sayılı yazı ile işçi Kerim Petek'e aylık ücretleriyle ik
ramiyelerinin ödendiği bildirilmiştir. 

57. iş Müfettişi Ayhan Cangüven'in 31.1.1985 
gün ve 17 sayılı raporunda Çelik - iş Sendikasının iş
çilerin aylık ücretleri ve ikramiyelerinin ödenmediğini 
belirten şikâyeti incelenmiştir. 

58. Bölge Müdürlüğünün 8.3.1985 gün ve 5982-
5983 sayılı dağıtımlı yazısında aylık işçi ücretlerinin, 
sosyal haklarının ve ikramiyelerinin işçilere ödenmesi 
gerektiği bildirilmiştir. 

59. Bölge Müdürlüğünün işverene yazmış oldu
ğu 8.5.1985 gün ve 10977 sayılı tekit yazısı. 

60. işverenin 24.5.1985 gün ve Per/24.sayılı ya
zısında aylık işçi ücretlerinin ve ikramiyelerinin öden
diği belirtilmiştir. 

61. Bölge Müdürlüğünün Çelik - tş Sendikasına 
17.5.1985 gün ve 11710 sayılı yazı ile işçi ücretlerinin 
ve ikramiyelerinin ödendiği bildirilmiştir. 

62. iş Müfettişi Mahmut Yüreğir'in 3.7.1985 gün 
ve 111 sayılı raporunda işçi M. Asım Aksoy'un işçi 
ücretlerinin, ikramiyelerinin ve Toplu İş Sözleşmesin
den doğan haklarının ödenmediğine ilişkin şikâyeti 
incelenmiştir. 

63. Bölge Müdürlüğünün 26.7.1985 gün ve 15783 
sayılı yazı ile işçi M. Asım Aksoy'la ilgili Müfettiş 
Raporunun Çalışma Genel Müdürlüğüne gönderil
mesine ilişkin yazı yazılmıştır. 

64. Bölge Müdürlüğünün işverene ve işçi M. 
Asım Aksoy'a 26.7.1985 gün ve 15784 - 15785 sayılı 
yazılarla aylık işçi ücretlerinin, ikramiyelerinin ve 
TlS'den doğan diğer haklarının ödenmesi gerektiği bil
dirilmiştir. 

65. işverenin işçi haklarının çoğunun ödendiği, 
az bir kısmının kaldığına ilişkin 9.8.1985 gün ve 29 
sayılı yazısında belirtilmiştir. 

66. iş Müfettişi E. Muhsin Bozdoğan'ın 14.11.1985 
gün ve 201 sayılı raporunda işçi ismet Doğan'ın 
aylık ücretlerini ve ikramiyelerini alamadıklarını be
lirten şikâyeti incelenmiştir. 

67. Bölge Müdürlüğünün 11.12.1985 gün ve 
26043 - 26042 - 26044 - 26045 sayılı dağıtımlı yazı
larında işçi ikramiyeleri ve işçi ücretlerinin ödenmesi 
gerektiği bildirilmiştir. 

68. içel Valiliğinin işçi alacaklarına ilişkin 
3.12.1985 gün ve 1691-1772-1783 sayılı t̂ekit yazıları. 

69. Bölge Müdürlüğünün içel Valiliğine 16.12.1985 
gün ve 26366 sayılı yazıyla işçi alacakları bildiril
miştir. 

70. iş Müfettişi M. Ali Bolat'm 25.12.1985 gün 
ve 175 sayılı raporunda işçi Mehmet Arı ve arkadaş
larının aylık ücretlerinin ve diğer tüm haklarının 
ödenmediğine ilişkin şikâyetlerinin incelenmesi. 

71. içel Valiliğinin 6.12.1985 gün ve 1997 sayılı 
işçi Mehmet Ari'nin ücretlerinin ödenmediğine ilişkin 
yazısı. 

72. Bölge Müdürlüğünün 16.12.1985 gün ve 26381 
sayılı yazı ile işçi Mehmet Ari'nin şikâyet dilekçesi İş 
Teftiş Grup Başkanlığına gönderilmiştir. 

73. Bölge Müdürlüğünün işverene ve işçi Meh
met Arı'ya 15.1.1986 gün ve 1011 - 1012 sayılı yazı
larla işçi ücretlerinin en kısa zamanda ödenmesi is
tenmiştir. 

74. iş Müfettişleri Mehmet Karadurmuş ve Fevzi 
Kaya'ya ait 10.1.1986 tarih ve MK/3, FK/4 sayılı 
raporda işçi ücretlerinin ödenmemesi konusu incelen
miştir. 

75. işçi Mehmet Ari'nin 12.12.1985 günlü Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermiş ol
duğu iş aktinin feshine ilişkin dilekçesi. 

76. iş Teftiş Grup Başkanlığınca 31.1.1986 gün 
ve 683 sayılı yazısı ekinde işçi Mehmet Ari'nin fesih 
konusunun daha önce incelendiğini belirterek Bölge 
Müdürlüğüne iade etmiştir. 
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77. İşverenin 13.2.1986 gün ve 1/136 sayılı yazı
sında işçi ücretlerinin 15.2.1986 tarihinde ödeneceği 
belirtilmiştir. 

78. Bölge Müdürlüğünün 28.2.1986 gün ve 4746 
sayılı yazısında işçilere ücretlerinin ve diğer hakları
nın 15.2.1986 tarihinde ödeneceği bildirilmişti. 

79. Bölge Müdürlüğünün İçel Valiliğine 28.2.1986 
gün ve 4744 sayılı yazı ile işçi ücretlerinin 15.2.1986 
tarihinde ödeneceği bildirilmiştir. 

80. İşçi Sait Gökdeniz'le, Celal Aslan'ın 13.3.1986 
tarihli sosyal haklar ve ücretlerini alamadıklarını be
lirten şikâyet dilekçeleri. 

81. Bölge Müdürlüğünün işverene ve işçi Celal 
Aslan ile Sait Gökdeniz'e 20.2.1986 gün ve 4130-4132-
4133 sayılı yazılarla işçi ücretlerinin ödenmesi isten
miştir. 

82. Bölge Müdürlüğünün işçi Celal Aslan ile 
Sait Gökdeniz'e 14.3.1986 gün ve 6525-6526 sayılı 
yazılarla şikâyet konularının İş Mahkemesine iletil
mesi bildirilmişti. 

83. İş Müfettişi M. Ali Bolat'ın 30.1.1986 güı ve 
13 sayılı raporunda işçi Celal Aslan ile Sait Gökde-
niz'in aylık ücretlerini ve ikramiyelerini alamadıkla
rını belirten şikâyetleri incelenmiştir. 

84. Muammer Efesoy, Hüseyin Efesoy, Mehmet 
Çelik, Osman İşlerer, Mahmut Atıcı, Mehmet Bilen, 
Hüseyin Şimşek, Mehmet Özsu, Osman Güngör, İb
rahim Bülüt, Kemal Şahin, Mehmet Karacalar, Hü
seyin Yıldız, Sait Gökdeniz, Ali Karalar, Veli Efesoy 
isimli işçilerin muhtelif tarihlerde vermiş oldukları 
dilekçeleri nedeniyle konu Mersin 1 inci Asliye Hukuk 
Mahkemesine (İş Mahkemesi) intikal ettirilmiştir. 

85. İş Müfettişi Mehmet Ergüven'in 26.3.1986 
tarih ve 1 sayılı raporunda işçi alacakları toplam ola
rak tespit edilmiştir. 

86. Bölge Müdürlüğünün İçel Valiliğine ve işve
rene 4.4.1986 gün ve 8931 - 8932 sayılı yazılarla toplam 
işçi ücretleri belirtilmiştir. 

383/31-3 
1. 15.7.1982 tarihinde işçi Seyfi Ak'ın ikramiye 

alacağı ile sakat ve eski hükümlü işçi istihdamı ko
nusunda özel teftiş yapılmış, durum 11.8.1982 tarih
l i 498 sayılı yazımızla işverene bildirilmiştir. 

2. 4 Kasım 1982 tarih ve 14510 sayılı yazımızla 
bir önceki yazımız tekit edilmiştir. 

3. 10.12.1982 tarihinde özel teftiş yapılmış ve dü
zenlenen 17.12.1982 tarih - 226 sayılı rapora istinaden, 
sakat ve eski hükümlü işçi kontenjanının tamamlanma
ması, işçi ücretlerinin bir kısmı ile 4 üncü ikramiye

lerinin ödenmemesi, TIS gereği verilmesi gereken 
ayakkabıların verilmemesi nedeniyle işveren hakkın
da kanunî işlem yapılmak üzere 11.1.1983 tarih-321 
sayılı yazımızla Cumhuriyet Savcılığına ihbarda bu
lunulmuş, 11.1.1983 tarih-322 sayılı yazımızla da 
işveren uyarılmıştır. 

4. 4.2.1983 tarih-1/116 sayılı yazı ile işveren ka
nunî hakları ödenmek suretiyle işçi tenkisatına Mü
dürlüğümüzce izin verilmesini istemiştir. 

5. 8.2.1983 tarih-1745 sayılı yazımızla işverene 
tebligatta bulunularak işçi tenkisatı için 11 Valiliğine 
ve Sıkıyönetim Komutanlığına başvuruda bulunulması 
istenmiştir. 

6. İçel Valiliğinin 21.2.1983 tarihli telefon emirleri 
gereği işçi tenkisatı talebini incelemek üzere düzenle
nen toplantıya katılabilmesi için 23.2.1983 tarih-2601 
sayılı yazımızla Bölge Çalışma Müdür Vekili Hilmiye 
Alkan'a, aynı tarih 2602 sayılı yazımızla da İş Müfet
tişleri Grup Başkanlığına tebligatta bulunulmuştur. 

7. İçel Valiliğinin 14.2.1983 tarih ve 1-239 sayılı 
yazısı ile işverenin işçi çıkarma talebinin incelenebil
mesi için toplantı yapılacağı bildirilmiştir. (Söz konusu 
yazı 24.2.1983 tarihinde kayıtlarımıza girmiş olup, 
gereği İçel Valiliğinin telefon emirleri uyarınca ya
pılmıştır. 

8. İçel Valiliğinin 24.2.1983 tarih ve 1-320 sayılı 
yazısı ile işçi çıkışının İş Müfettişi Mahmut Yüreğir 
tarafından incelenmesi istenmiştir. 

9. 28.2.1983 tarih ve 2779 sayılı yazımızla durum 
İş Müfettişleri Grup Başkanlığına bildirilmiştir. 

10. 28.3.1983 tarih ve 1-518 sayılı yazı ile İçel 
Valiliği tarafından işverenin işçi çıkarma talebini 
incelemek üzere toplantı yapılacağı bildirilmiştir. 

11. 1.4.1983 tarih ve 4639 sayılı yazımızla Bölge 
Çalışma Müdür Vekili Hilmiye Alkan'a, aynı tarih 
4641 sayılı yazımızla da İş Müfettişleri Grup Başkan
lığına toplantı yapılacağı bildirilmiştir. 

12. İçel Valiliğinin 14.4.1983 tarih ve 1-625 sayılı 
yazısı ile şirketin kaç işçi fazlası olduğunun tespiti için 
bir komisyonun yerinde inceleme yapması gerektiği 
bildirilmiştir. 

13. Komisyonda Müfettiş görevlendirilmesi için 
durum 26.4.1983 tarih ve 6092 sayılı yazımızla İş Mü
fettişleri Grup Başkanlığına bildirilmiştir. 

14. Çalışma Genel Müdürlüğünün 26.4.1983 ta
rihli telefon emirleri gereği 26.4.1983 tarih ve 6091 
sayılı yazımızla, işçi ücretleri ödenmeyen işyerinde 
acele inceleme yapılması istenmiştir. 

15. İş Müfettişi Mahmut Yüreğir tarafından 
21 - 22.4.1983 günü işyerinde inceleme yapılmış ve 
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düzenlenen 28.4.1983 tarih-73 sayılı rapor Müdür
lüğümüze gönderilmiştir. 

16. Söz konusu rapora istinaden 28.4.1983 tarih 
ve 6420 sayılı yazımızla Çalışma Genel Müdürlüğüne 
bilgi verilmiştir. 

17. İçel Valiliğinin 26.4.1983 tarih ve 1-695 sayılı 
yazısı ile toplantı yapılacağı bildirilmiştir. 

18. Toplantı yapılacağı 4.5.1983 tarih ve 6623 
sayılı yazımızla îş Müfettişleri Grup Başkanlığına, 
aynı tarih ve 6625 sayılı yazımızla da Bölge Çalışma 
Müdür Vekili Hilmiye Alkan'a bildirilmiştir. 

19. Çalışma Genel Müdürlüğünün 27.4.1983 ta
rih ve 13-0-643/2653 sayılı yazısı ile söz konusu işye
rinde 150 işçinin haklarını alamadığı hususunda ba
sında haber çıktığı belirtilerek konunun incelenmesi 
istenmiştir. 

20. 4.5.1983 tarih ve 6626 sayılı yazımızla konu 
hakkında Çalışma Genel Müdürlüğüne bilgi veril
miştir. 

21. işveren 21.6.1983 tarih ve 77 sayılı yazı ile 
işyerinde 6 sakat işçi çalıştığını bildirmiştir. 

22. iş Müfettişi Sabri Ardıç tarafından 10.10.1984 
tarihinde genel teftiş yapılmış ve düzenlenen 26.10.1984 
tarih-164 sayılı rapor Müdürlüğümüze gönderilmiştir. 

23. 15.11.1984 tarih ve 24498 sayılı yazımızla 
noksanlar işverene tebliğ edilmiştir. 

24. 26.11.1984 tarih ve 235 sayılı yazı ile işveren 
noksanları tamamladığını bildirmiştir. 

25. 11.12.1984 tarih ve 26503 sayılı yazımızla 
işverenin bu yazısı iş Teftiş Grup Başkanlığına gön
derilmiştir. 

26. iş Müfettişi Cemal Yılmaz tarafından işye
rinde önel teftiş yapılmış ve düzenlenen 22.1.1985 
tarih-9 sayılı rapor Müdürlüğümüze gönderilmiştir. 

27. Söz konusu rapora istinaden eski hükümlü 
işçi kontenjanını tamamlayan işveren1 8.2.1985 ta
rih - 3529 sayılı yazımızla Cumhuriyet savcılığına 
ihbar edilmiştir. 

28. 8.2.1985 tarih ve 3528 sayılı yazımızla da eski 
hükümlü işçi istihdamı ile işçi ücretlerinin ödenmesi 
için işverene tebligatta bulunulmuştur. 

29. iş Müfettişi Ayhan Cangüven'in 31.1.1985 
tarih ve 17 sayılı raporu, aynı konuda daha önce işlem 
yapılmış olduğundan dosyasına konulmuştur. 

30. iş Müfettişi Mahmut Yüreğir'in 3.7.1985 ta
rih ve 111 sayılı raporuna istinaden 16.8.1985 tarih 
ve 17360 sayılı yazımızla eski hükümlü işçi kontenja
nını tamamlamayan işveren Cumhuriyet Savcılığına 
ihbar edilmiş, 16.8.1985 tarih ve 17359 sayılı yazı
mızla da uyarılmıştır. 

31. Mersin Cumhuriyet Savcılığından 21.11.1985 
tarih ve 1985/1221 Hazırlık Sayılı takipsizlik kararı 
gelmiştir. 

32. içel Valiliğinin ve Çalışma Genel Müdür
lüğünün 9.1.1986 tarihli telefon emirleri uyarınca işçi 
ücretlerinin ödenip ödenmediği hususunda ve işyerinin 
son durumunun ne olduğu konusunda inceleme yapıla
bilmesi için iş Teftiş Grup Başkanlığına 9.1.1986 ta
rih ve 640 sayılı yazımız yazılmıştır. 

33. Konu iş Müfettişi Mehmet Karadurmuş ve 
Fevzi Kaya tarafından incelenmiş, düzenlenen 
10.1.1986 tarih-MK/3-FK/4 sayılı rapor Müdürlü
ğümüze gönderilmiştir. 

34. Bu rapora istinaden 15.1.1986 tarih 1009 sa
yılı yazımızla işçi ücretlerini ödemeyen işveren Cum
huriyet Savcılığına ihbar edilmiş, ayrıca durum 
15.1.1986 tarih 1008 sayılı yazımızla'Çalışma Genel 
Müdürlüğüne, aynı tarih 1010 sayılı yazımızla içel 
Valiliğine bildirilmiş ve 'birer adet rapor gönderilmiş, 
15.1.1986 tarih 1007 sayılı yazımızla da işçi ücret
lerinin ödenmesi için işveren uyarılmıştır. 

35. Mersin Cumhuriyet Savcılığının 13.1.1986 
tarih ve 1985/7136 Hazırlık No.lu yazısı ile 16.8.1985 
tarih 17360 sayıllı yazımız ve ekleri, işverenin belir
tilen adreste 'bulunmadığı gerekçesiyle Müdürlüğümü
ze 'iade edilmıiştir. 

36. içel Valiliği Emniyet Müdürlüğünün 30.1.1986 
tarih 744 sayılı yazısı ile söz konusu işyerinde - işve
ren ile işçi temsilcileri arasında çıkan anlaşmazlık
ların giderilmesi için gerekli güvenlik önlemlerinin 
alınacağı bildirilmiştir. 

37. 13.2.1986 tarih 344'3 sayılı yazımızla içel 
Valiliğine, işyeri 'ile ilgili yapılan işlemler hakkında 
bilgi verilmiştir. 

38. 13.2.1986 tarih ve 3442 .saydı yazımızla 
15.1.1986 tarih ve 1007 sayılı yazımız ıtetoit edilmiş
tir. 

39. işveren yazılarımıza cevap vermediğinden 
18.3.1986 tarih ve 6725 sayılı yazımızla Cumhuriyet 
Savcılığına ih'bar ediımiş, aynı tarih 6724 sayılı ya
zımızla da tekrar uyarılmıştır. 

40. 'İş Mü'f ettiği Mehmet Ergüven'in 26.3.1986 
tarih ve 1 ısayılı raporuna istinaden dşçi ücretlerini 
ödemeyen işveren için Cumhuriyet iSavcılığına bilgi 
verilmiştir. 

3183/31-5 
1. tş Müfettiği Müzahirn Gaılaini tarafından 

8.12.1982 tarihinde iş kazası incelemesıi yapılmış ve 
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•düzenlenen 22.12.1982 tarih 223 sayılı rapor Müdür
lüğümüze (gönderilmiştir. 

2. 12.1 Jl 983 ıtarıh 1446 sayılı yazımızla söz ko
nusu rapor Sosyal Sigortalar Kurumu Mersin Bölge 
Müdürlüğüne gönderilmiş, aynı tarih ve 1447 sayılı 
yazımızla da olayın nedenleri ve tavsiyeler işverene 
tebliğ ediılrnıiştir. 

3. îş Müfettişi Kukklüs öfikeK'nm 24.1.1983 ta-
rilh 1 sayılı özel teftiş ıraporu Müdürlüğümüze gön-
deriılmiştıir. 

4. Rapordaki noksanlar 16.2.1983 tarih ve 2186 
sayıılı yazımızla işverenle tebliğ ediLmiştir. 

5. 2.5.1983 ıtarih ve 53 sayılı yazı ile işveren 
noteanları tamamladığını bildirmiştir. 

6. 9.5.1983 tarih ve 6952 sayılı yazımızla işve
renin noksanları tamamladığı îş Müfettişleri Grup 
Başkanlığına bilidir itmiştir. 

7i Tş Müfettişi Mustafa Çetinkaya'nın 20.6.1983 
tarih ve 115 sayılı raporu Müdürlüğümüze gönderil
miştir. 

8. Bu rapora istinaden noksanları tamamlama 
yan işveren 4.7.1983 tarih 9855 sayılı yazımızla Mer
alim Cumhuriyet 'Savcılığına 'ihbar edilmiş, aynı ta
rih ve 9854 sayılı yazımızla da tekrar uyarılmıştır. 

9. 8J8Jİ983 ıtarirı ve 11426 sayılı yazımızla bir 
önceki yazımız tekit edilmiştir. 

10. 22.8.1983 tarih ve 93 sayıilı yazı ile işveren 
noksanları tamamladığını bildürmiştir. 

11. 26.8.1983 tarih ve 12646 sayılı yazımızla 
işverenin noksanları tamamladığı tş Müfettişleri Grup 
Başkanlığına bildıirıilmiştir. 

12. İş Müfettişi Mustafa Tekbıçak'ın 30.1.1986 
tarih ve 14 sayılı raporu Müdürlüğümüze gönderil
miş, işyeri gayri faali okluğundan ve yapılacak işlem 
olmadığından dosyasına konulmuştur. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

93 ÜNCÜ BİRLEŞlfM 

16.4.1986 Çarşamba 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
Türk Grıibuna (1) Asıl; (1) Yedek Bağımsız üyelik 
için seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/50.7) (1) 

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

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'banfoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında 'Usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) (1) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
m, Küçük Sanat Kooperatifierin'i Geliştirme Fonu 
nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sa 
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerges 
(6/643) (1) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
in, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonu'nun 1984 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) (1) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve işletme Kredisi 
Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) (1) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Halk Girişimlerini Destekleme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) (1) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/647) (1) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) (1) 

11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara-

\ tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) (1) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 
(D 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
m, Kamu Ortakİığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) (1) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/659) (1) 
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17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Preleyman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi. (6/670) (1) 

19. — Edirne MileÜvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 
(D 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Davlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

'23. Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

'26. — Edirne MileCvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın. Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

28. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 

hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına iliışikin Baş
bakandan sözdü soru önergesi (6/680) (1) 

30. r— Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 4985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/682) (1) 

32. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

34. — İstanbul Milletvekili Biâl Şişman'ın, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) (1) 

35. — Edirne MiletVekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Çimento Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 

) soru önergesi (6/684) (1) 
36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

37. —. İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

38. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yali ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

40. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yıh 



gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

42. —. Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

43. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

44. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

45. -— Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Falbrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı bîber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

46. --- Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

47. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır tünde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına iMşkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

49. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
rnenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakan
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

50. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilüşkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

52. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
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1 Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

I 53. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
I nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak-
I larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/700) (1) 
I 54. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 

bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/702) (1) 

55. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş-

I tirilen canllı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
I ve 'Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 

(6/703) (1) 
I 56. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'-

in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

57. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

58. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri-

I len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

59. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan -
I nui İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla

rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

60. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

61. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

62. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından, sözlü 
soru önergesi (6/635) 

63. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nm, Bingöl - Karlıova - Erzurum karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, tapula
ma çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 

[ soru önergesi (6/638) 



65. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl İlimde tütün ekiminin yaygınlaştırılmasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/663) 

66. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl tündeki Et ve Balık Kombinası ile Çimento 
Fabrikası inşaatına ilişkin Başbakandan sözılü soru 
önergesi (6/664) 

67. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alınacak önlem
lere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/665) 

68. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

69. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

70. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
Bingöl İlindeki imam ve vaiz kadrolarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

71. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

72. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, Ya
tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanımdan sözlü 
soru önergesi (6/694) 

73. — Muğla Milletvekili ldris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

74. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen tür filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

75. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kararnamede Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 232 Sayılı Kanun Hükmünde Karama-
ime ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Büt

çe komisyonları raporları (1/120, 1/525) (S. Sayısı : 
420) (Dağıtma tarihi: 7.4.1986) 

'2. — Yedi Kişiye Vatanî Hizmet Tertibinden Ay
lık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 422) 
(Dağıtma tarihi: 3.4.1986) 

3. — izmir Milletvekili Süha Tanık'ın, 743 sa
yılı Türk Kanunu Medenisinin 253 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi ve 257 nci Maddesine Fıkralar Eklen
mesi Hakkında 16.6.1983 Tarih, ve 2846 sayılı Ka
nuna Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi ile Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım ve 4 Ar
kadaşımın, Aynı mahiyetteki kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/171, 2/178) (S. Sayısı : 423) 
(Dağıtma tarihi : 10.4.1986) 

4 . - 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (1/753) (S. Sayısı : 426) (Dağıtma tarihi : 
14.4.1986) 

5. — 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Mad
desi ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87 nci Maddesine 
İkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755) (S. Sayısı : 427) 
(Dağıtma Tarihi: 14.4.1986) 

6. — izmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Ar
kadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Tek
lifi, Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arkada
şının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 
3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık 
Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonları Raporları (2/59, 2/300, 1/736) 
(S. Sayısı : 114 ve 114'e 1 inci Ek) (Dağıtma Tarih
leri: 1.9.1984; 14.4.1986) 

7. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resul-
oğlu'nun 2969 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Raporları (2/262) (S. Sayısı: 424) (Da
ğıtma Tarihi: 14.4.1986) 

8. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve 
4 Arkadaşının Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında 
Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan ve 26 Arkadaşının Af ve Toplumsal Barışı 
Sağlama Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/259, 2/299) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma Tarihi: 
14.4.1986) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 m 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 422 

Yedi Kişiye Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(1/750) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 24.3.1986 

Sayı: K.K. Gn. Md. 18/101-1982101930 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 18.3.1986 tarihinde kararlaştırılan «Yedi Kişiye Vatanî Hiz
met Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arzederim. 

Turgut ÖZAL 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Bulgaristan'ın Şumnu kentinde doğan 1920 doğumlu Seyit - Rabiye oğlu Remzi Gürkan (Remzi Seyidov 
Ademov), 1921 doğumlu Necip - Fatma oğlu Hakkı Şenhür (Hakkı Neciboğ Osmanov), 1926 doğumlu Halit 
Adem oğlu Embiya Çavuş, 1920 doğumlu Hafızosman - Ayşe oğlu Sabit Hafızoğlu (Sabit Hafız Osman Ha-
lilov), Ziştovi (Bulgaristan) 1915 doğumlu Ahmet - Fatma oğlu Mehmet Dığdığoğlu ile Tolbuhin (Bulgaris
tan) 1922 doğumlu Abdullah - Ümmügül oğlu Ali Tabak (Ali Abdullah Abedinov) ve Ahıska 1318 doğumlu 
Hafız Kafkash hiç bir karşılık ve menfaat beklemeden sadakat ve gayretle Vatanımıza hizmet vermişlerdir. 

Halen yaşlı, muhtaç ve çalışamaz durumda bulunan Remzi Gürkan, Hakkı Şenhür, Embiya Çavuş, Sabit 
Hafızoğlu, Mehmet Dığdığoğlu ve 12. 11.1982 tarihinde vefat eden Ali Tabak'ın muhtaç ve çalışamaz du
rumda bulunan eşi Zülfiye Tabak ile Hafız Kafkaslı'nın vefatı dolayısıyla muhtaç duruma düşen eşi Nadire 
Kafkaslı'ya hayatta bulundukları sürece ödenmek üzere 15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine 
göre Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanabilmesi amacıyla bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



_ 2 — 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
T.B.M.M. 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/750 
Karar No. : 24 

2.4. 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca hazırlanarak 24.3.1986 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ve 25.3.1986 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Yedi Kişiye Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 2.4.1986 tarih ve 46 ncı birleşiminde Hükümet temsil
cilerinin de katılmasıyla incelendi ve görüşüldü. 

Bilindiği gibi, 15.6.1978 tarihinde çıkarılan 2150 sayılı Kanunla Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağla
nanlara, ödenecek aylıkların esasları tesbit edilmektedir. 

Bu esaslar çerçevesinde Komisyonumuza havale edilen tasan ile, hiçbir maddî karşılık beklemeksizin üstün 
bir sadakat ve gayretleri ile Vatanımıza başarılı hizmetler veren yedi kişiden hayatta olanların kendilerine, 
ölenlerin dul ve yetimlerine aylık bağlanması öngörülmektedir. 

Yedi kişiye Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmasını öngören tasarı Komisyonumuzda olumlu bulun
muş ve tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının başlığı verilen bir önergenin kabulü ile; «Remzi Gürkan, Hakkı Şenhür, Embiya Çavuş, Sabit 
Hafızoğlu, Mehmet Dığdığoğlu, Zülfiye Tabak ve Nadire Kafkash'ya Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyeni ve 3 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

iBaşikıan 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Üye 
A. Akgün Albayrak 

Adana 

Üye 
M. Fenni İslimyeli 

'Balıfkeslir 

Üye 
İlhan Askın 

Bursa 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Üye 
Metin Yaman 

Erzincan 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Üye 
Hazım Kutay 

Ankara 

Üye 
Hakkı Artukarslan 

Bingöl 

Üye 
M. Memduh Gökçen 

Bursa 

Üye 
İsmail Şengün 

Denizi 

Üye 
İlhan Araş 
Erzurum 

Kâıtüp Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Üye 
Nabi Sabuncu 

Aydın 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 

Üye 
C. Tayyar Sadıklar 

Çanakkale 

Üye 
Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Üye 
Togay Gemalmaz 

Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 422) 



üye 
M. Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 

Üye 
Tütay Öney 

tstanibuî 

Üye 
İbrahim Özbıyık 

Kayseri 

Üye 
Saffet Sert 

Konya 
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Üye 
ibrahim Fevzi Yaman 

İsparta 

Üye 
özdemir Pehlivanoğlu 

îzmir 

Üye 
Mehmet Budak 

Kırşehir 

Üye 
Fehmi Memişoğtu 

Rize 

Üye 
İsa Vardd 
Zonguldak 

Üye 
Halil Orhan Ergüder 

istanbul 

Üye 
M. Turan Bayeziit 
Kahramanmaraş 

tırytraıHüt bulunamadı 

Üye 
İsmet Ergül 

Kırşehir 

Üye 
Rıza Tekin 

Sürt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 422) 
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HÜKÜMETIN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Yedi Kişiye Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Şumnu (Bulgaristan) 1920 do
ğumlu Seyit - Rabiye oğlu Remzi Gürkan, Şumnu 
(Bulgaristan) 1921 doğumlu Necip - Fatma oğlu 
Hakkı Şenhür, Şumnu (Bulgaristan) 1926 doğum
lu Halit Adem oğlu Embiya Çavuş, Şumnu (Bul
garistan) 1920 doğumlu Hafızosman - Ayşe oğ
lu Sabit Hafızoğlu, Ziştovi (Bulgaristan) 1915 do
ğumlu Ahmet - Fatma oğlu Mehmet Dığdığoğlu 
ile Tolbuhin (Bulgaristan) 1922 doğumlu Abdullah -
Ümmügül oğlu Ali Tabak'ın eşi Zülfiye Tabak ve 
Rıdvan kızı Ahıska 1328 doğumlu Nadire Kafkaslı' 
ya hayatta bulundukları sürece ödenmek üzere 
15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine 
göre vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımını takip eden ay
başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 
ve Gümrük Bakanı yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Remzi Gttrkan, Hakkı Şenhttr, Embiya Çavuş, Sabit 
Hafızoğlu, Mehmet Dığdığoğlu, Zülfiye Tabak ve 
Nadire Kafkask'ya Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 

Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen ka-

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen ka-

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

18 . 3 . 1986 

DövleliMBalk. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Oevflelî Bakam 
A. Karaevli 

İçişilıeri Balkanı 
Y. Akbulut 

Milî Epftn Genç* ve Spor Balkanı 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayii <VÖ Ticaıret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakamı 
K, Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adaleit (Bakanı, 
M. N. Eldem 

Dıışjiışıteırî Bakamı 
V. Halef oğlu 

Bfayundtırlık ve İskân: Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Kövişİeri! Bakamı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabtö Kay. Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Balkanı 
A, M, Yılmaz 

Devtlöt 'Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

Maliliye ve Gümrük ©akanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve 'Sdsıyal Yaırdum Bakamı 
M, Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 'Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizim Bakanı 
M, M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 422) 



Dönem : 17 Yasama Yılı: 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı: 423 

İzmir Milletvekili Süha Tanık'm 743 Sayılı Türk Kanunu Me
denisinin 253 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve 257 nci Madde
sine Fıkralar Eklenmesi Hakkında 1 6 . 6 . 1 9 8 3 Tarih ve 2846 
Sayılı Kanuna Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım ve. 4 Arkadaşının Aynı 
Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/171, 

2/178) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 253 üncü maddesinin değiştirilmesi ve 257 nci ımaddesine fıkralar 
eklenmesi hakkında 1'6.6.1983 tarih ve 2846 sayılı Kanuna geçici madde eklenmesine dair kanun teklifim 
ilişikte sunulmuştur. 

.Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

20.11.1984 

Süha Tanık 
İzmir Milletvekili 

G E R E K Ç E 

743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 253 üncü maddecinin değiştirilmesi ve 257 nci maddesine fıkralar 
eklenmesi hakkında Kanunda 16.6.1983 tarih ve 2846 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler, evlat edinme mü
essesesinin sosyal bünyemize uymayan yönlerini düzeltmiş, evlat edinen aile iîe evlatlık arasındaki ilişkilerde 
istikrarlı bir durum meydana getirmiştir. Ancak 2846 süyılı 'Kanunun geçici maddesi 'ile, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce yapılmış evlatlık mukaveMer!inde karı koca tarafından birlikte evlat edinilmiş mümey
yiz olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana baba adı olarak, evlat edinen karı koca adlarının yazılması için, 
ilgilerin bir yıl içinde ligi! mercilere başvurması öngöıülmüştür. 

Kanun metninde yer alian bu bir yıllık müddet, ilgiClerine »üresi içerisinde hak bahşetmekte, süre bİıtü-
münden itibaren bu hak kull'anıknadığı takdirde ortadan kalkmaktadır. Kamuoyuna konu hakkında zama
nımda yeteri kadar açıklama yapılamadığından bilgi sahibi olmayan ya da vaktinde haber alamadığı için bu 
(haktan yararlanma imkânı bulunmayan, söz konusu Kanunun yürürlüğünden önce evlat edinmiş ailelerin so
runları devam ettiği ve sızlanmalar gün geçtikçe arttığı gibi, zamanında bilgi sahibi olabilme bahtiyarlığına 
erenlere nislbetle kanun karşısında eşit haklardan eşit şekilde yararlanma ilkesi de zedelenmektedir. Pek çok 
vatandaşımızın küçük yaşta evlat edindiği çocuğunun ana baba lîsminin değiştirilmesi konusunda ilgili merci
lere yaptığı başvurular, bu sürenin geçmiş olması nedeni ile reddedilmiştir. Bu uygulama, zamanında mü
dahale edilmediği takdirde, her nasılsa süresi içlinde de haberdar olamadığı içim bu haktan yararlanamayan 
aile ile çocuk arasındaki ilişkilerin bozulmasına neden olabilecektir, 

Şunu özellikle belirtmeliyiz ki evlat edindikleri bu yavrulara sevgilerin en yücesini ana baba sevgisini tat
tırarak öz evlatllarıymış gibi onlardan hiç bir şey esirgemeden topluma iyi insanlar kazandırmış oldukları 
bir anda, bakıyorsunuz bir gün nüfus cüzdanı eine geçmiş olan evlat soyadı aynı ama ana baba adı farklı 
blir kimlikle karşılaşınca büyük bir yıkıntının îçine süriMenmekte ve psikolojik bunalımlar neticesinde hatta 
bazen intiharlara varan reaksiyonlar göstermektedirler. 
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İşte bu sdbeplerden evlat ©dinime arzusunda oton karı kocalar ileriye dönük endişelerinden diolayı evlat edi-
nememdkte ve çocuk yuvalarında sıcak bir alile çatısı ve ana 'ba'ba sevgisi bekleyen çocukların sayısı her ge
çen gün biraz dalla artimaktaıdır. B!ir cami avlusuna veya polis karakolu önüne terkediilen yavrular bulanlar 
tarafından yakışjtırılan ana ibalba isimlerim" hayatları boyunca taşımak medburiyetinde bırakılmakta ve ev
lat edinilme şanslarını yitirmektedirler. 

Bizler birer ana baba olarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mümeyyiz olmayan küçükleri bidiifc-
te evlat edanmiş ol'an olan tülm ailelerin bu hakkı rahatlıkla kullanabilmelerini sağlayalım, durumu düzeltebil-
mielerl için toeş'yıllık müracaat- süresi öngören bîr geçici madderiin eklemmesin'in yararlı olacağına inanarak bu 
değişikliği yapalım. 

'Diğer taraftan Kanunun geçici madldeslinde, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce mümeyyiz olma
yan küçükleri birlikte evlat ecıinmliş olan eşlerden birinin ölmüş olması halinde diğer eşlin böyle (bir haktan 
yararlanıp yararlanamayacağı konusunda bîr hüküm bulunmadığından uygulamada tereddütler husule gefaıiş-
tir. Bu netfente konuya açıklık getiren bir hükmün bu maddeye ekl'enmesüniin yarar ısaglayaoağı düşüncesiyle 
bu teklif hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Halkçı Parti 27.11.1984 

Grup Başkanlığı 
Sayı : 100 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

16.6.1983 tarih ve 2846 sayıli, 743 sayılı Türk Kanunu •Medenüsinlkı 253 üncü maddesinin değiştirilmesi 
ve 257 nci maddesine fıkralar eklenmesi hakkında, Kanuna bir geçicii madde eklenmesine da'ir Kanun tekl-
f ilm gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim,; 
Saygılarımla.; 

Metin Üstünel A. Sırrı Özbek Muhitin Yıldırım 
Adana Milletvekili Adıyaman Milletvekili Edirne Milletvekili 

Şeyhmus Bahçeci Nuri Korkmaz 
Diyarbakır MİUetveki'Jli Adana Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 423) 
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GEREKÇE 

743 sayılı Türk Medenî Kanununun, evlat edinme ile ilgili 253 üncü ve 257 nci maddeleri 16.6.1983 tarih 
ve 2846 sayılı Kanunla değiştirilerek, öncelikle evlat edinilenlerin maddî yaralarını, ikinci derecede de evlat 
edinenlerin manevî ihtiyaçlarını gözetmiştir. 

2846 sayılı Kanunla, evlatlığın miras ve başka haklarının halele uğramaması ve aile bağlarının devam et
mesi için, evlatlığın aile kütüğündeki kaydına, evlatlıkla ilgili resmî senedin tarih ve sayısı ile nakledileceği nü
fus kütüğünün yer, cilt, sayfa ve numarasının yazılacağı, ayrıca evlat edinenin nüfus kütüğüne de resmî se
nedin tarih ve sayısı ile evlatlığın naklen geldiği nüfus kütüğüne ait yer, cilt, sayfa, hane numaralarının işaret 
edileceği hususları düzenlenmiş ve çocuğun ileride kanunî haklarını yitirmemesi imkânı sağlanmıştır. 

Aynı Kanunun geçici maddesiyle de; kanunun yürürlüğünden önce mümeyyiz olmayan küçükleri evlat 
edinmiş kimselere bu yeni hükümlerden faydalanmalarını sağlamak amacıyla ilgili mercilere bir yıl içinde mü
racaat hakkı verilmiştir. Bir yıllık müracaat süresi 16.6.1984 tarihinde sona ermiş bulunmaktadır. Bu yeni uy
gulamadan daha sonra haberdar olanlar, bu süreyi geçirdiklerinden 2846 sayılı Kanun hükümlerinden pek 
tabiîdir ki faydalanamamaktadır. 

Hazırlanan kanun teklifiyle, 2846 sayılı Kanundaki bir yıllık müracaat süresini geçirenlere teklifin kanun
laştığı tarihten itibaren yeniden bir yıllık müracaat imkânı veren bir hüküm getirilmiş ve bu hüküm 2846 sa
yılı Kanuna bir geçici madde konmak suretiyle sağlanmıştır. Geçici madde ayrıca, evlat edinilenlerin kanu
nun yürürlük tarihinde mümeyyiz ve reşit olmaları halinde, evlat edinenlerin adlarını taşımaları hususunda 
rızalarının alınmasını da hükme bağlamaktadır. 

EDİRNE MİLLETVEKİLİ MUHİTTİN YILDIRIM VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

16.6.1983 Tarih ve 2846 Sayıü, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 253 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 
ve 257 nci Maddesine Fıkralar Eklenmesi Hakkında, Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 16.6.1983 tarih ve 2846 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Mümeyyiz olmayan küçükleri birlikte evlat "edinmiş olanlardan; 16.6.1983 tarih ve 
2846 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmaları için Kanunun geçici maddesinde belirtilen bir yıllık süre 
içinde müracaat edememiş bulunanlara, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yeniden bir yıllık süre ta
nınmıştır. Ancak, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte reşit ve mümeyyiz olan evlatlıklar ile ilgili olarak bu 
madde esaslarına göre yapılacak uygulamada evlatlıkların da muvafakatları alınır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe.girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 423) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/171, 2/178 
Karar No,, : 19 

8.4. 1986 

TÜRKÎYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

izmir Milletevk'iîi Süha Tanık'ın, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 253 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi ve 257 nci Maddesine Fıkralar Eklenmesi Hakkında 16.6.1983 Tarih ve 2846 sayılı Kanuna Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım ve 4 arkadaşının; 16.6.1983 Tarih 
ve 2846 sayılı, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 253 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve 257 nci Maddesine 
Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi birleştirilerek ve 
1 inci teklif esas alınarak Adalet Balkanı Sayın Necat Eldam'in ve Bakanlık temsilcilerinin de katıldığı toplantı
da Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelefine geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Söz konusu teklifler ile adı geçen Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış evlatlık mukavelele
rinde karı koca tarafından birlikte evlat edinilmiş mümeyyiz olmayan küçüklerin nüfus kaydına, evlat edinen 
karı kocanın adlarının yazılması için ilgililerin beş yıl içinde ilgili mercilere başvurmaları ile, birlikte evlat 
edinmiş olan eşlerden birinin ölmüş olması halinde diğer eşinin müracaatının yeterli sayılması öngörülmekte
dir. 

Malumları olduğu üzere 16.6.1983 tarihli ve 2846 saydı Kanunun geçici maddesiyle, mezkûr kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce mümeyyiz olmayan küçükleri birlikte evlat edinmiş olanların bir yıl içinde ilgili 
mercilere başvurarak nüfus kaydına ana, baba adı olarak kendi adlarının yazılmasını istemeleri sağlanarak, 
evlat edinme müessesesinin sosyal bünyemize uymayan yönleri düzeltilmiş ve evlat edinen aile ile evlatlık ara
sındaki münasebetlerde istikrarlı bir durum meydana getirilmiştir. 

Anoak geçici madde ile düzenlenen bir yıllık müddet 18.6.1984 tarihinde sona ermiştir. Sözü edilen geçici 
maddedeki süreyi geçiripte bu işleme tevessül edemeyen evlat edinen kimselerin mağduriyetlerinin önlenmesi 
bakımından bunlara yeni bir süre tanınması Komisyonumuzca da olumlu bulunmakla birlikte tekliflerle ta
nınan 5 yıllık sürenin 16.6i 1983 tarih ve 2846 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 18.6.1983 tarihinden itibaren 
tanınmasının aynı gayenin tahakkuku için kafi geleceği ve yeni geçici madde eklenmesi yerine, mevcut geçici 
maddenin değiştirilmesi şeklünde bir düzenleme yapılmasının uygun olacağı düşünülerek tekliflerin 1 inci mad
desi bu görüşlerin ışığı altında başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiş, 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen ka
bul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Anltalîya 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Anlkaıra 

Üye 
İlhan Dinçel 

'Mallaltya 

Sözcü 
Mehmet Bağçeci 

Yozigalt 

Üyo 
Ledin Barlas 

Aldanç 

Üye 
Ahmet İlhami Kösem 

'Mallaitjya 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Kâltip 
İbrahim Aydoğan 

İçel . 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Mahmut Karabulut 

Sivais 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 423) 
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İZMİR MİLLETVEKİLLİ SÜHA TANIKTN 
TEKLİFİ 

743 sayın Türk Kanunu Medenisinin 253 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve 257 nci Maddesine 
Fıkralar Eklenmesi Hakkında 16.6.1983 Tarih ve 
2846 sayılı Kanuna Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 743 sayılı Türk Kanunu Medeni
sinin 253 üncü maddesinin değiştirilmesi ve 257 nci 
maddesine fıkralar eklenmesi hakkında 16.6.1983 ta
rih ve 2846 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE. — Bu Kanonun yürürlüğe gir
diği 'tarihten önce mümeyyiz olmayan küçükleri bir
likte evlat edinmiş alanlar, Kanunun yürürlüğünü iz
leyen 5 yıl içinde, tilgili mercilere 'başvurmak sure
tiyle yukarıdaki hükümlerin kendileri hakkında da 
uygulanmasını isteyebilirler. Ancak, bu Kanun yürür
lüğe girdiği tarihte reşit ve mümeyyiz olan evlatlık
lar ile ilgili olarak ıbu maidde esaslarına göre yapı
lacak uygulamada evlatlıkların da muvafakaıtları alı
nır. 

Eşlerden birinin ölmüş olması halinde diğer eşin 
müracaatı bu maddeye göre işlem yapılması için ye
terlidir,; 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — 'Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür^ 

• • m 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

16.6.1983 Tarih ve 2846 sayılı Kanunun Geçici 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

'MADDE 1. — 743 sayılı Türk Kanunu Medeni
sinin 253 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve 257 nci 
Maddesine Fıkralar Eklenmesi Hakkında 16.6.1983 
Tarih ve 2846 sayılı Kanunun geçici maddesi aşağı
daki sekilide (değiştirilmiştir, 

GEÇİCİ MADDE. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce mümeyyiz olmayan küçükleri bir
likte evlat edinmiş olanlar Kanunun yürürlük tari
himi takip eden 5 yıl içinde ilgili mercilere başvur
mak suretiyle yukarıdaki hükümlerin kendileri hak
kında da uygulanmasını isteyebilirler. Ancak, bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte reşit ve mümeyyiz 
olan evlatlıklar ile 'ilgili olarak bu madde esaslarına 
göre yapılacak uygulamada evlatlıklarımda muvafa-
kaHarı aranır. 

Eşlerden birinin ölmüş olması halinde diğer eşin 
müracaatı bu maddeye göre işlem yapılması için ye
teridir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir,: 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

mm ı ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 423) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 426 

8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis

yonu Raporu (1 /753) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 28 . 3 . 1986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : KK.Gn.Md. 18/101-1958/02090 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞK'ATSfLIĞINA 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arza Bakanlar Kurulunca 25.3.1986 tarihin
de kararlaştırılan «8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Konun Tasarısı» ile gerekçesi ekM olarak gönderilmiş
tir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait 135 
inci maddesinin amir hükmü muvacehesinde bu kuruluşların amaçlarına, faaliyetlerine, amaç dışı ve siyasî 
faaliyet yasağına, organ seçim usullerine, organlarda görevli olanlarım mahkeme 'kararı ile görevlerine son 
verilmesine ve kanunî zorunluluk hallerinde organlarda görevli olanların 'geçici olarak görevden uzaklaştı
rılmasına ilişkin hükümlerin 5590 sayılı Kanun kapsamına alınması ve ayrıca kanunun günün sarflarına uy
mayan ve aksayan Tbazı maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna bazı maddelerin eklenmesi, bazı madde ve fık
raların ise kanundan çıkarılması gerekli görülmüştür. 

'Nitekim, getirilen reform niteliğindeki hükümlerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organları arasına 
«Oda ve 'Borsa Konseyleri» ilave edilmiş ve 'böylece Birliğe yeni !bir hüviyet kazandırılmıştır. Birer ihti
sas kolları olarak görev yapacak olan Konseyler, ekonomik hayatımızda önemli hiır yer işgal pâen Biriiğin 
daha verimli çalışmasını sağlayacaktır. Yönetim Kurulu Üyelerini seçme yetkisinin Konseylere verilmesi su
retiyle yönetimde 'bütün sektörlerin dengeli bir şekilde temsili sağlanacaktır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

http://KK.Gn.Md
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MADDE GEREKÇELBRt 

Madde 1. — Kamu Kurumu niteliğinde birer meslek kuruluşu olan ticaret ve sanayi odaları ve ticaret 
odaları, sanayi odaları ve deniz ticaret odalarının 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 135 inci maddesindeki hükme paralel olarak yeniden tanımları yapılmakta; bu 'amaçla 5590 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesi değiştirilmektedir. 

Madde 2. — Deniz Ticaret Odalarının faaliyet konularına denizcilikle ilgili malların iç ve dış ticaretini 
yapan ve marina ye liman işletme ve deniz malzemeciılıği, kumanyacılık, ihrakiye, tedarik ve balıkçılıkla 
iştigal eden firmaların da girmesi deniz ticaretinin özellik arz eden yapısı, kuralları ve uluslararası standart 
ve normları • dolayısıyla, ayrı bir uzmanlık alanı teşkil ettiğinden, Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkra
sına (f), '(g) ve (h) bentleri eklenmektedir. 

Madde 3. — Anayasanın 135 inci maddesine istinaden kamu kurumu niteliğindeki birer meslek kuru
luşu olan odalar, borsalar ve Birliğin organ seçimlerinin kanunla düzenlenmesi gerektiğinden 5590 sayılı 
Kanunun 13 üncü maddesinin son fıkrasındaki seçim usullerinin Tüzükte gösterileceğine dair hükmün fık
ra metninden çıkarılması amacıyla bu değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 4. — Oda meslek komitelerine ilişkin Kanunun 14 üncü maddesi yeniden düzenlenmekte ve üye 
sayısı 10 000'i aşan odalarda meslek komitelerinin 5, 7 ve 11 kişiden oluşacağı belirtitaıeiktedir. Meslek grup-
landırılmasında uyulacak esaslar ile meslek gruplarının üye sayıları yönetmeliklerle düzenlenecektir. 

Madde 5. — 5590 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak Kanunun Î6 
ncı maddesinin birinci fılkrası değiştirilmektedir. 10 000'den fazla üyesi bulunan odaılarda meclis üyeliğine 
seçilecekler meslek komitelerinin üye sayısına göre yeniden tespit edilecektir, Ayrıca Meclis Üyeliğine 
seçilenlerin aynı faaliyet sınırları içinde bulunan oda ve borsaların meclislerinin ancak birinde görev ala
bilecekleri hükme bağlanmaktadır. 

Madde 6. — Odaların Yönetim Kurularının yeni üyelerle takviyesi (için üyelerin görev süreleri kesintisiz 
olarak 10 yıl ile sınırlandırılmakta ve bu amaçla Kanunun 1'8 inci maddesine bir fıkra eklenmektedir. 

Madde 7. — Türkiye limanlarında faaliyet gösteren ve Türkiye'de herhangi bir odaya kayıtlı bulun
mayan yabancı gemilerin navlun hâsılatı içinde gemi acentalarına «oda aidatı» sökünde ödenen meblağın, 
5590 sayılı Kanunda açık, bir hüküm bulunmaması nedeniyle demiz ticaret odası veya yetkili odaya intikal 
etmemekte ve bu paralar ilgililerde kalmaktadır. 

Kanundaki bu boşluğu doldurmak ve ülkeye döviz kazandırmak amacıyla 5590 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesine bir fıkra ilave edilmektedir. 

Madde 8. — 5590 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre ticaret borsaları ticarî ihti
yaçların, lüzumlu" kıldığı yerlerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kurulmaktadır. 

Kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen il borsalarının çalışma alanlarının birliğin görüşü alınmak suretiyle 
Bakanlıkça daraltılıp genişletilmesi konusunda açıklık getirilmesi ve maddenin birinci fıkrası ile uyum sağ
lanması amacıyla ikinci fıkranın son cümlesi değiştirilmektedir. 

Madde 9. — Gerekçesii'3 üncü maddede açıklandığı üzere, borsa organlarıının seçiım usulleri, Anayasaya 
uygun olarak ek maddelerle tanzim edildiğinden, 39 uncu maddede sadece niteliklerin tüzükle düzenlene
ceği öngörülmektedir. 

* • 

Madde 10. — Borsa meslek komitelerinin üye sayıları yeniden düzenlenmekte ve bu arada üye sayısı 
10 000'i aşan borsaların meslek komitelerinin 5, 7 ve 11 kişiden oluşacağı ve mesfefc gruplandırılmasında uyu
lacak esaslar ile grupların üye sayılarının yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmakta ve bu amaçla 5590 
sayılı Kanunun 40 inci maddesi değiştirilmektedir. 

Madde 111. — Borsa meclisleri üyeliğine ilişkin 5590 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası 
değiştirilmekte ve üye sayısı 10 000'i aşan borsalarda meclislere seçiilecek üye sayıları, meslek komitelerinin 
üye sayısına göre yeniden düzenlenmektedir. Meclis üyeliğine seçilenler, aynı faaliyet sınırları içinde bu
lunan oda ve borsaların meclislerinin ancak birinde görev yapabieceklerdlir. 

Madde 12. — Borsaların yeni üyelerle takviyesi amacıyla 5590 sayılı Kanunun 44 üncü maddesıine 
ilave edilen I fıkra ile yönetim kurulu üyeliğinin müddeti, sürekli olmak kaydıyla 10 yıl ite sınırlandırılmak
tadır. 
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Madde 13. — Oda ve borsaların meslekî üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Ana
yasanın 135 inci maddesindeki hüküm doğrultusunda tanımı yapılmakta ve bu amaçla 5590-sayılı Kanunun 
61 inçü maddesi değiştirilmektedir. 

Madde 14, — Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yıuit dışındaki çalışmalarını geliştirmek amacıyla 
temsilcilik ve irtibat büroları açmaları gerektiğinden, 5590 sayılı Kanunun 62 nci maddesine bir bent ilâ
vesi öngörülmektedir. 

Madde 15. — Türkiye Odalar ve 'Borsalar Birliğinin, daha verimli bir şekilde çalışması amacıyla Birliğin 
organları arasına «Oda ve Borsa Konseyleri» ilave edilmekte ve bu nedenle 5590 sayılı Kanunun 63 üncü 
maddesi değiştirilmektedir. 

Madde 16. — Genel gerekçede de açıklandığı üzere Türküye Odalar ve Borsalar Birliğine yeni bir hü
viyet kazandırmak ve ihtisasa yönelik hizmet vermesini sağlamak üzere «Oda ve Borsa Konseyleri» organı 
ihdas edilmektedir. 

Bu amaçla, 5590 sayılı Kanunun 64 üncü maddesimiın başlığı ve madde metni değiştirilmekte ve Birliğin 
genel kurulu ile oda ve borsa konseylerinim teşekkülün© ilişkin yeni hükümler getirilmektedir. 

Madde 17. — Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği «Oda ve Borsa Konseyleri»nin görevlerini belirlemek 
amacıyla 559CI sayılı Kanunun 65 inci maddesinin başlığı (ile madde metnıi değiştirilmektedir. 

Madde 18. — Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu seçimlerinim Oda ve Borsa Konseyle
rinim kendi üyeleri arasından yapılmasını temin amacıyla 5590 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi değiştirilmek
tedir. • -

Maddede yapılan değişiklikle yönetim kurulu üye sayısı 9'dan 15'e çıkarılmaktadır. 
Birlik yönetim kurulunun yeni üyelerle takviyesi amacıyla maddeye, yönetim kurulu üyeliğinin müddeti, 

sürekli olmak kaydıyla 10 yıl ile sınırlandığına dair bir fıkra ilave edilmektedir. 
Madde 19. — Türkiye Odalar Birliğimin arttan iş hacmime paralel olarak, 5590 sayılı Kanunun 68 inci 

maddesinin birinci fıkrasındaki Genel Sekreter Yardımcısı sayısı ile ilgili sınırlama kaldırılmaktadır. 

Madde 20. — Oda ve 'borsaların işlemlerini düzenleyen iç yönetmeliklerin Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğince onaylanmasını temıimen 5590 sayılı Kanunun 85 inci maddesine bir fıkra ilave edilmektedir. 

Madde 21. — Oda, borsa ve birlikte çalışanların Personel Statüsünü yeniden düzenlemek amacıyla Bir
likçe hazırlaman ve Balkanlar Kurulunca 'tasdik edilen Personel Yönetmeliğime ilişkim 5590 sayılı Kanunun 
86 ncı maddesi yeniden düzenlenmekte ve personel kadrolarınım Bakanlar Kurulunca, sözleşmeli personele 
verilecek ücret tavanının 'Ekonomik îşler Yüksek" Koordinasyon Kurulunca tasdik edileceği hükme bağlam-
mak'tadır. 

Madde 22. — 5590 sayılı Kanunun 85 inci maddesine eklenen bir fıkra ile, oda ve borsaların iç yönetmelik
lerimin Türkiye Odalar ve 'Borsalar Birliğince onaylanacağından Kamunun iç yönetmeliklerle ilgili 17, 18 ve 
85 inci mlaiddeleri ve 67 nci madde Kanuna ilave edilen Ek 2 nci madde metninden çıkarılmak suretiyle mad
de yeniden düzenlemmektediır. 

Madde 23. — Anayasanın 135 (imdi maddesi dbğrui'tusunlda 5590 sayılı Kanuna «Yasaklar ve organlar
da çalışanların görevden uzaklaşitırıllması» «organ seçimlerlbme ilişkin Ek 4 ve 5 imci maddeler Kanuna ilave 
edilmektedir, 

Madde 24. — 5590 sayılı Kanunum 45 inci maddesinin (ç) bendimim 2 nci cümlesi ile (ı) bendi ve aynı Ka
nunun 51 inci maddesi ve 76 ncı maddesinin 2 ve 3 üncü fıkraları aşağıda açıklanan nedenlerle yürüdükten 
kaldirılmaklöadır. 

— Borsa Yönetim Kurulunum 'görevlerine ilişkim Kamumun 45 inci madldesMn ($) bendinin ikinci fıkrasın
daki borsa komiserlerinim terfii, tecziye ve azlini Bakanlıktan istenmesine dair hükmün 5590 sayılı Kanunun 

2567 sayılı Kanunla değişik 49 uncu maddesiyle Borsa Komüserleriinlim"Bakanlık Teşkilat kadrosuna dahil edil
mesi nedeniyle uygulama alam bulunmamaktadır. 

— Mezkûr maddenin (ı) bendi ile (g) bendi aynı hükmü ihtiva dtmektediir. 
— 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesinde en az meslek grubu 5'den 7'ye 

çıkarıldığından aynı Kanunun 5 meslek grubundan bahseden 51 inci maddesinin uygulama alanı kalmamıştır. 
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— 5590 -sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 25 ve 56 ncı (maddelerinde kayıt ücreti ile yıllık ai
datın gecikme zamlarının 6183 .-siayılı Kanun hükümlerine göre taJhsül edileceği belirlenım'iş bulunduğundan ay
nı Kanunun kayıt. mecburiyetini yerine getirmeyenler ile yıllık aidatlarını zamanında ödemeyenlerden % 
5)0 oranında zamılı tahsil ediileceğine dair 76 ncı imaddesJiniin 2 ve 3 üncü fıkralarının uygulama alanı bulun
mamaktadır., 

Geçici 'Madde 1. — Kanunun yayımı tarihinde mevcut tüzük ve yönetmeliklerin 1 yıl içimde Kanuna uy
gun hale get'mleceği ve değişiklik yapılıncaya kadar bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunacağı öngörülmektedir. 

Geçiidi MaJdde 2. — Oda ve Borsalarda 1 Aralık 1983 - 30 Nlisan 1984 tarihleri 'arasında yapılan Meslek 
Komitesi, Meclis ve Birlik delege seçimlerinin Kasım 1983 ayında yapılmış (sayılacağı ve bu organların ka
nunî sürelerinin buna göre hesap edileceği hükme 'bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 3. — Oda ve borsalardan yönetim kurulu 'seçimlerini yapmamış olanların bu 'seçimlerini 
bir ay içerisinde yapmaları, bu seçimler hangi tarihte yapıHmış olunsa olsun Kasım 1985 tarihinde yapılmış 
sayılması ve kanunî sürelerinin buna göre hesap edilmesi hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 4. — Bu Kanuna göre seçilecek oda ve 'borsa konseylerinin ilk üyelerinin görev süreleri
nin Birlik Genel Kurulunda organ seçimlerinin yenileneceği Mayıs 1988 ayına kadar devam edeceği hükme 
bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 5. — Bu Kanunun; 
a) Odaların meslek komitesi ve meclis üye seçimlerine İlişkin 4 ve 5 inci ımadÜeteri ile oda ve 'borsa yö

netim kurulu üyelerini 10 yıl süre ile sınırlayan 6 ve 12 nci maddelerinin Kasım 1987 'seçimlerinden itibaren; 
b) Birlik Vönetiim Kurulu Üyeliğini 10 yıl lile sınırlayan 18 inci maddesinin son fıkrasının Mayıs 

1988 ayından itibaren; 
Uygulanacağı hükme bağlanmaktadır. 
Madde 26 ve 27. — Yürürlük ve yürülfime hükümleridir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve 10 . 4 . 1986 

Ticaret Komisyonu 
Esas No. : 1/753 

Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

«8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın H. Cahit Aral'ın, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Faralyâlı ve ilgili temsilcilerin katılmasıyla; Komis
yonumuzun 10.4.1986 tarihli 3 üncü birleşiminde incelenip görüşüldü. 

Kanun tasarısının maddelerine geçilmeden önce tasarı gerekçesi okunarak üzerinde yapılan görüşmeler sı
rasında yukarıda belirtilen ilgili temsilcilerin izahatları dinlenip konu ile ilgili soruların cevaplandırılmasını 
müteakip; tasarı Komisyonumuzca benimsenerek maddelere geçilmesi kararlaştırıldı. 

Müteakiben tasarının maddelerinin görüşülmesine geçildi. 
Tasarının kanun başlığında sarahat temin edilebilmesi açısından ek geçici maddeler tabiri yerine «ve» 

ilavesiyle «ek ve geçici maddeler» olarak kanun başlığı tadil edilmiştir. 
Tasarının 4 üncü maddesiyle tadil edilen 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 14 üncü mad

desindeki «mesleklerin gruplandırümasında uyulacak esaslar ile meslek grupları üye sayılarının tespiti yönet
meliklerle düzenlenir» hükmündeki yönetmeliklerin «birlikçe hazırlanması» uygun görülerek bu hüküm buna 
göre tadil edilmiştir. 
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Tasarının 5 inci maddesiyle tadil edilen 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 16 ncı madde
sinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikteki, üye sayısı 10.000'i aşan odalarda meclislere 5 kişilik meslek 
komitelerince birer kişi verilmesi uygun görülmemiş, üye sayısı 10.000'den aşağı olan odalarda olduğu gibi 5 ki
şilik meslek komitelerince meclislere 2 kişi verilmesi uygun mütalaa edilerek metin buna göre tadil edilmiş
tir. 

Tasarının 6 ncı maddesiyle tadil edilen 5590vsayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 18 inci madde
sine ilave edilen fıkraya açıklık getirilebilmesi için «, aradan bir seçim devresi geçmedikçe yeniden seçile-
me2İer» hükmü eklenmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesiyle tadil edilen 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 26 ncı madde
sine ilave edilen fıkranın sonundaki «yetkili» tabirine açıklık getirilmesi için metindeki «yetkili odaya öde
nir» tabiri «bu oda teşkilatının henüz kurulmadığı yerlerde ise ticaret veya ticaret ve sanayi odalarına ödenir» 
şeklinde tadil edilmiştir. 

Tasarının 10 uncu maddesiyle tadil edilen 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 40 mcı mad
desinin 3 üncü fıkrasındaki ikinci cümle başı olan «meslek» tabiri «meslekleri» olarak tadil edilmiştir. Yine aynı 
fıkradaki yönetmeliklerin hazırlanışına açıklık getirilmek üzere bu yönetmeliklerin birlikte hazırlanması uygun 
görüldüğünden fıkra buna göre tadil edilmiştir. 

Tasarının 11 inci maddesiyle tadil edilen 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 42 nci madde
sinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikteki üye sayısı 10.000'i aşan borsalarda meclislere 5 kişilik meslek 
komitelerince birer kişi verilmesi uygun görülmemiş, üye sayısı 10.000'den aşağı olan odalarda olduğu gibi 
5 kişilik meslek komitelerince meclislere 2 kişi verilmesi uygun mütalaa edilerek metin buna göre tadil 
edilmiştir. 

Tasarının 12 nci maddesiyle tadil edilen 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 44 üncü mad
desine ilave edilen fıkraya açıklık getirilebilmesi için «, aradan- bir seçim devresi geçmedikçe yeniden seçile
mezler» hükmü eklenmiştir. 

Tasarının 16 ncı maddesiyle değiştirilen 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 64 üncü mad
desinde; 4 senede bir yapılan birlik genel kurulu delegelerinin seçiminden sonra kurulan oda ve borsaların 
da birlik genel kurullarına iştirak ettirilebilmelerini teminen bu gibi hallerde maddede öngörülen en çok 1.000 
delege tavanına bakılmaksızın bu iştiraki mümkün kılacak hüküm maddeye ilave edilmiştir. 

Tasarının 17 nci maddesiyle tadil edilen 5590 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin (c) fıkrasının birinci sa
tırındaki «ve» tabirinin «veya» olarak tadili uygun görülmüştür. 

Tasarının 18 inci maddesiyle tadil edilen 5590 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin son paragraf hükmü olan 
«Birlik yönetim kurulu üyeleri sürekli olarak en fazla 10 yıl görev yapabilirler» ibaresine tatbikatta açıklık 
getirilmesi için «, aradan bir seçim devresi geçmedikçe yeniden seçilemezler» hükmü ilave edilerek kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 21 inci maddesiyle 5590 sayılı Kanunun 2567 saydı Kanunla değişik 86 ncı maddesinde yapılan 
değişiklikte Öngörülen hususlar esasen yönetmeliklerin hazırlanmasında nazarı itibara alınacak hususlar ola

rak görüldüğünden zaman içinde yönetmeliklerin hazırlanmasında nazarı itibara alınacak hususlarda tahdit ge
tirilmemesini teminen madde değişikliği uygun mütalaa edilmemiş ve mezkûr maddenin halihazır durumuyla 
muhafazası uygun görülmüş ve madde numaraları yeniden tanzim edilmiştir. 

Tasarının 23 üncü maddesiyle 5590 sayılı Kanuna ilave edilen ek 4 üncü maddenin 1 inci paragrafındaki 
odaların ve birliğin kurduğu, katkıda bulunduğu vakıflar bulunması nedeniyle «vakıflar» tabiri madde met
ninden çıkarılmıştır. 

Aym maddenin ek 5 inci maddesinin (B) fıkrasının (a) bendindeki «ilgili delegelerce kendi aralarında iba
resi», «ilgili delegelerce kendi aralarından» ibaresi olarak tadil edilmiştir. Gene aynı ek maddenin 
(B) bendinin (b) fıkrasının 2 nci paragrafındaki (a) ibaresi (A/a) olarak tadil edilmiş olup, tasarının 23 üncü 
maddesi 22 nci madde olarak yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici 2 nci maddesindeki 30 Nisan 1984 tarihi bazı oda ve borsalarda 1983 seçimlerinin fiilen 
1984 Mayıs ayı içine kaymış olması nedeniyle 31 Mayıs 1984 olarak tadil edilmiş ve aym maddeye «ve birlik 
delege» tabiri ilave edilmiştir. 
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Tasarının geçici 5 inci maddesine gene bu tasarının 10, 11 ve 18 inci maddenin 4 üncü fıkrasının ilavesi 
gerektiğinden ve tatbikatta maddeye açıklık getirilebilmesini teminen madde yeniden tanzim edilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 19 ve 20 nci maddeleri aynen; 22 nci maddesi 21 inci madde, 24 üncü 
maddesi 23 üncü madde, 25 inci maddesi 24 üncü madde olarak aynen; tasarının geçici 1, geçici 3 ve geçici 
4 üncü maddeleri aynen; tasarının 26 ncı maddesi 25 inci madde ve 27 nci maddesi de 26 ncı madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. ^ 

Kanun tasarısının önemine binaen İçtüzüğümüzün 53 üncü maddesi gereğince Genel Kurulda öncelikle gö
rüşülmesi Komisyonumuzca karar altına alınmıştır. 

tşbu raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Fahir Sabuniş 

Bursa 

Kâtip 
Gürbüz Şakranh 

Manisa 

Üye 
Kemal tğrek 

Bursa 

Üye 
Kâmran Karaman 

Hatay 

Üye 
Faruk Dirik 

Nevşehir 

Baş'kanvekli 
Cevdet Karakurt 

Diyarbakır 

Üye 
Kâzım tpek 

Amasya 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Hayrettin Ozansoy 

Diyarbakır 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Nihat Harmancı 

Konya 

Üye 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu 
Tümüne karşıyım. 

Üye 
Mustafa Demir 

Şanilıurfa 

Sözcü 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Turgut Yasar Gülez 

Bolu 
Tümüne karşıyım. 

Üye 
İsmet Oktay 

Eskişehir 

Üye 
İsmet Turhanğil 

Manisa 
Muhalefet şerhim ekMir. 

Üye 
Beratı Erdoğan 

Samvan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 426) 
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MUHALEFET ŞERHt 

8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna, Ek Ge
çici Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı; özel kanunlanyle kurulmuş, odalara, borsalara ve bir
liklere tanınan haklara ve Anayasanın «Kişi hak ve özgürlükleri ile ilgili maddelerine» rağmen kısıtlama 
getirildiği ve demokratik yönetim anlayışına ters düştüğü için 6, 12, 16, 17 nci maddelere muhalifim. 

Arz ederim. 
Kâzım İpek 

Amasya Milletvekili 

MUHALEFET ŞERHİ 

Madde 16 - 17 - 6 - 12 nci maddeler Yönetim Kurulu ve Başkanlarının seçilmeleri 10 yıl ile sınırlandırıl
masında, Konsey gibi kurumların, Odalar ve Odalar Birliğinde siyasal iktidarın hakimiyet kurma arzuların
dan tasarı ve reformdan ziyade memleket gerçeklerine uymadığı gibi antidemokratik, hukuk devleti temel 
ilkelerine ve Anayasaya bu maddelerin ters düştüğünden vatandaşın seçme ve seçilme hakkını elinden al
dığından. 6 - 12 - 16 ve 17 nci maddelere karşıyım. 

İsmet Turhangil 
Manisa Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 426) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin DeğîştMmesfiııe ve Bu Kanuna Ek Geçicî 
Maddeler Ekleamesliıne Dalîr Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları ve deniz ticaret odaları; üyeleri
nin müşterek ihtiyaçlarım karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun 
olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile. olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni 
hâkim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlâk ve tesanüdünü korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetleri görmek 
amacıyla kurulan Kamu kurumu niteliğinde tüzelkişiliğe sahip meslek kuruluşlarıdır.» 

MADDE 2. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Ka nunla değişik 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasına aşa
ğıdaki bendler eklenmiştir. 

«f) Deniz malzemesi, kumanyacılar ve sanayi malzemesi alım satımı yapan firmalar, bunker işiyle uğra
şan firmalar, 

g) Marina ve liman işletme firmaları, 
h) Balıkçılıkla ilgili gemi işleten firmalar.» 

MADDE 3. — 5590 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Organları seçme ve seçilme nitelikleri tüzükte gösterilir.» 

MADDE 4. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 14. — Oda Meslek Komiteleri meslek gruplarınca seçilecek 5 ve 7 kişiden, üye sayısı 10 000'i aşan 
odalarda 5,7 ve 11 kişiden kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 

Komite kendi üyeleri arasından 2 yıl için bir başkan ile bir başkanvekili seçer. Süresini bitirenler yeniden 
seçilebilirler. 

Meslek komitelerinin süresi 4 yıldır. 
Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek grupları üye sayılarının tesfbiti yönetmeliklerle 

düzenlenir. 
Meslek komitesi başkanı ve üyelerine iştirak edecekleri toplantılar için bütçe imkânlarına göre meclis tara

fından tespit edilecek miktarlarda huzur hakkı verilebilir.» 

MADDE 5. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik İT5 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Oda meclisleri meslek komitelerince seçilecek 2 şer kişi ile kurulur. Ancak üye sayısı 10 000'i aşan oda
larda meclisler; 5 kişilik meslek komitelerince l'er, 7 kişilik meslek komitelerince 2'şer ve 11 kişilik meslek 
komitelerince seçilecek 3'er kişi ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Meclis Üyeliğine' seçilen
ler, aynı faaliyet sınırları içinde bulunan Odalar ve Borsaların meclislerinin ancak birinde görev alabilirler. 

MADDE 6. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra ilave 
edilmiştir. 

«Üyeler yönetim kurulunda sürekli olarak en fazla 10 yıl görev yapabilirler.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 426) 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanuni Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarınm 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 14. — Oda Meslek Komiteleri meslek gruplarınca seçilecek 5 ve 7 kişiden, üye sayısı 10 000'i 
aşan odalarda 5, 7 ve 11 kişiden kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 

Komite kendi üyeleri arasından 2 yıl için bir başkan ile bir başkanvekili seçer. Süresini bitirenler yeni
den seçilebilirler. 

Meslek komitelerinin süresi 4 yıldır. 
Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek grupları-üye sayılarının tesbiti birlikçe hazır

lanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 
Meslek komitesi başkanı ve üyelerine iştirak edecekleri toplantılar için bütçe imkânlarına göre Meclis ta

rafından tesbit edilecek miktarlarda huzur hakkı verilebilir.» 

MADDE 5. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Oda meclisleri meslek komitelerince seçilecek 2 'şer kişi ile kurulur, Ancak üye sayısı 10 000'i aşan oda
larda meclisler; 5 % 7 kişilik meslek komitelerince 2'şer. 11 kişilik meslek komitelerince seçilecek 3'er kişi 
ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Meclis üyeliğine seçilenler, aynı faaliyet sınırlan içinde bu
lunan Odalar ve Borsaların meclislerinin ancak birinde görev alabilirler. 

MADDE 6. — 5590 sayılı Kanunun 2567 saydı Kanunla değişik 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra ilave 
edilmiştir. 

«Üyeler yönetim kurulunda sürekli olarak eri fazla 10 yıl görev yapabilirler, aradan bir seçim devresi geç
medikçe yeniden seçilemezler.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 426) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

- MADDE 7. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişlik 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«Türkiye limanlarında faaliyet gösteren ve Türkiye'de herhangi bir odaya kayıtlı bulunmayan yabancı bay
raklı gemilerin Türk limanlarında sağladıkları navlun hâsılatından, uluslararası uygulama göz önüne alınmak 
suretiyle Oda meclisince tespit ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tasdik olunan orana göre hesap edilecek 
meblağ, Bakanlıkça tayin edilecek ödeme süresi içinde, gemi kazançlarına ilişkin vergi beyannamesini vermek 
zorunda olanlar tarafından ilgili liman bölgesindeki deniz ticaret odasına veya yetkili odaya ödenir.» 

MADDE 8. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddeslinin 2 nci fıkrasının son 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ancak, il borsalarının çalışma alanı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Birliğin görüşü alınmak suretiyle da-
raMabilir veya genişletilebiilir.» 

MADDE 9. — 5590 sayıh Kanunun 39 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Organları seçme ve seçilme nitelikleri tüzükte gösterilir.» 

MADDE 10. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 40 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«Madde 40. — ©orsa Meslek Komiteleri, meslek gruplarınca seçilecek 5 ve 7 kişiden, üye sayısı 10 000'i 
aşan borsalarda 5, 7 ve 11 kişiden kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 

Komite, kendi üyeleri arasından 2 yıl içlin bir başkan ile" bir başkanvekili seçer. Süresini bitirenler yeniden 
seçilebilirler. 

Meslek komitelerinin ısüresi 4 yıldır. Meslek gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek grupları üye 
sayılarının tespiti yönetmeliklerle düzenlenir. 

Meslek komitesi başkanı ve üyelerine iştirak edecekleri toplantılar için bütçe imkânlarına gör s meclis tara
fından tespit edilecek miktarlarda huzur hakkı verilebilir.» 

MADDE 11. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«IBorsa meclisleri meslek komitelerince seçilecek 2'şer kişiden kurulur. Ancak, üye sayısı 10 000'i aşan bor
salarda meclisler, 5 kişilik meslek komitelerince l'er; 7 kişilik meslek komitelerince 2'şer ve 11 kişilik meslek 
komitelerince 3'er kişi ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye ceçilir. Meclis üyeliğine seçilenler, aynı fa
aliyet sınırları içinde bulunan oda ve borsaların meclislerinin ancak birinde görev alabilirler.» 

MADDE 12. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

«Üyeler yönetim kurulunda sürekli olarak en fazla 10 yıl görev yapabilirler.» 

MADDE 13. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«Madde 61. — Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, odalar ve bor
salar arasındaki birlik ve dayanışmayı temin etmek, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini 
sağlamak, oda ve borsa' mensuplarının meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bunların birbirleriyle ve halk 
ille olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumak ve bu 
Kanunda yazılı hizmetleri görmek amacıyla kurulan Kamu kurumu niteliğinde tüzelkişiliğe sahip bir meslekî 
üst kuruluştur. 

'Birliğin merkezi Ankara'dadır. 
Birliğin kısa adı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'dir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 426) 



— 11 — 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Türkiye limanlarında faaliyet gösteren ve Türkiye'de herhangi bir odaya kayıtlı bulunmayan yabancı 
bayraklı gemilerin Türk limanlarında sağladıkları navlun .hasılatından, uluslararası uygulama gözönüne alın
mak suretiyle Oda meclisince tesbit ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tasdik olunan orana göre hesap edile
cek meblağ, Bakanlıkça tayin edilecek ödeme süresi içinde, gemi kazançlarına ilişkin vergi beyannamesi 
vermek zorunda olanlar tarafından ilgili liman bölgesindeki deniz ticaret odasına veya bu oda teşkilatının he
nüz kurulmadığı yerlerde ise Ticaret veya Ticaret ve Sanayi Odalarına ödenir.»» 

MADDE 8. — Tasannın 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 40 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 40. — Borsa Meslek Komiteleri, meslek gruplarınca seçilecek 5 ve 7 kişiden, üye sayısı 10 000'i 
aşan borsalarda 5, 7 ve 11 kişiden kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 

Komite, kendi üyeleri arasında 2 yıl için bir başkan ile bir başkanvekili seçer. Süresini bitirenler yeniden 
seçilebilirler. 

Meslek komitelerinin süresi 4 yıldır. Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek grupları 
üye sayılarının tesbiti birlikçe hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Meslek komitesi başkanı ve üyelerine iştirak edecekleri toplantılar için bütçe imkânlarına göre Meclis ta
rafından tesbit edilecek miktarlarda huzur hakkı verilebilir.» 

MADDE 11. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Borsa meclisleri meslek komitelerince seçilecek 2'şer kişiden kurulur. Ancak, üye sayısı 10 000'i aşan bor
salarda meclisler; 5 ve 7 kişilik meslek komitelerince 2'şer, 11 kişilik meslek komitelerince 3'er kişi ile kuru
lur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Meclis üyeliğine seçilenler, aynı faaliyet sınırlan içinde bulunan oda 
ve borsaların meclislerinin ancak birinde görev alabilirler.» 

MADDE 12. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir: 

«Üyeler yönetim kurulunda sürekli olarak en fazla 10 yıl görev yapabilirler, aradan bir seçim devresi 
geçmedikçe yeniden seçilemezler.» 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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^Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MAİDDE 14. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik" 62 nci maddesinin birinci fıkrasına 
aşağıdaki (p) bendi ilave edilmiştir. 

«(p) Gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile yurt dışında temsilcilikler ve irtibat büroları te
sis etmek.» 

MADDE 15. — 5590 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 63. — Birliğin organları şunlardır : 
a) Genel Kurul 
b) Oda ve Borsa Konseyleri • 
c) Yönetim Kurulu» 

MADDE 16. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 64 üncü maddesinin başlığı ile madde 
metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel Kurul, Oda ve Borsa Konseyleri 
Madde 64. — 
A) Genel Kurul 
Birlik Genel Kurulu, odalar ve borsalar meclislerimin kendi üyeleri arasından 4 yıl Üçin seçecekleri dele

gelerden teşekkül eder. 
Genel Kurulda her oda ve borsa birer delege ile temsil edilirler. Birlik genel kurulunun delege sayısının en 

ç^k 1 000 olması esastır. Ayrıca, odalar ve borsalar bir önceki yıl gelirleri esas alınarak Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca seçimlerden önce tespit ve ilan edilecek gelir kıstasına göre iilave delegeleri seçerler. Seçilenlerin 
sayısı kadar yedek delege seçilir. Ancak bir oda veya borsanın genel kurula göndereceği delege sayısı 20'yi 
geçemez. * 

Delegelerin oda ve borsalardan çıkması, çıkarılması, ölümleri, istifaları veya meclis üyeliklerinden ayrılma
ları hallerinde yerlerine yedek üyeler, aldıkları oy sayısına göre- genel kurula katılabilirler. 

Delegelerin genel kurula iştirak masrafları kuruluşlarınca karşılanır. 
Genel Kurul, her sene Mayıs ayı içinde toplanır. 
Oda ve borsaların meclisleri herhangi bir sebeple feshedilerek yeniden seçim yapılırsa Birlik genel kuru

luna gönderilecek delegeler yeniden seçilir. 
B) Oda ve Borsa Konseyleri : 
Birlik Genel Kurulunda, ilgili delegelerce kendi aralarından 4 yıl liçin herbiri 30 üye'den teşekkül eden Ti

caret Odası Konseyi; Sanayi Odası Konseyi; Ticaret ve Sanayi Odası Konseyi; Deniz Ticaret Odası Konseyi 
ve Ticaret Borsası Konseyi olmak üzere 5 ayrı konsey seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Ancak 
Konsey üye sayısı, genel kurulda temsil edilen ilgili delege sayısının yarısını geçemez. 

Konseyler, herbiid kendi üyeleri aarsından 4 yıl için 1 başkan ve 1 başkanvekili seçerler. Konsey baş
kanları, kendi aralarından ilk 1 yıl için birlik genel kurulu başkanını- seçerler. Müteakip yularda komsey 
başkanları rotasyonla genel kurul başkanı olurlar. Diğer konsey başkanları da genel kurul başkanvekili sı-
fatiyle genel Ikurül divanını teşjkil ederler. 

Konseyler, yılda en az 4 defa ve ihtiyaca göre her zaman başkanın veya yokluğunda başkanvekiliinin da
veti üzerine toplanırlar.» 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 64 üncü maddesinin başlığı ile «mad
de metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel Kurul, Oda ve Borsa Konseyleri 

Madde 64. — 
A) Genel Kurul 
Birlik Genel Kurulu, odalar ve borsalar meclislerinin kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçecekleri dele

gelerden teşekkül eder. 
Genel Kurulda her oda ve borsa birer delege ile temsil edilirler. Birlik genel kurulunun delege sayı

sının en çok 1 000 olması esastır. Ancak, Birlik Genel Kurul delegelerine ait gelir kıstasının tespitinden son-
. raki tarihte kurulacak oda ve borsalar, 1 000 kişilik delege tavanına tabi olmaksızın birer delege ile genel 
kurullara katılırlar. Ayrıca, odalar ve borsalar bir önceki yıl gelirleri esas alınarak Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca seçimlerden önce tespit ve ilan edilecek gelir kıstasına göre ilave delegeleri seçerler. Seçilenlerin sa
yısı kadar yedek delege seçilir. Ancak bir oda veya borsanın genel kurula göndereceği delege sayısı 20'yi ge
çemez. 

Delegelerin oda ve borsalardan çıkması, çıkarılması, ölümleri, istifaları veya meclis üyeliklerinden ayrıl
maları hallerinde yerlerine yedek üyeler, aldıkları oy sayısına göre genel kurula katılabilirler. 

Delegelerin genel kurula iştirak masrafları kuruluşlarınca karşılanır. 
Genel Kurul, her sene mayıs ayı içinde toplanır. 
Oda ve borsaların meclisleri herhangi bir sebeple feshedilerek yeniden seçim yapılırsa Birlik Genel Ku

ruluna gönderilecek delegeler yeniden seçilir. 
B) Oda ve Borsa Konseyleri: 
Birlik Genel Kurulunda, ilgili delegelerce kendi aralarından 4 yıl için her biri 30 üyeden teşekkül eden 

Ticaret Odası Konseyi; Sanayi Odası Konseyi; Ticaret ve Sanayi Odası Konseyi; Deniz Ticaret Odası Kon
seyi ve Ticaret Borsası Konseyi olmak üzere 5 ayrı konsey seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 
Ancak Konsey üye sayısı, genel kurulda temsil edilen ilgili delege sayısının yarısını geçemez. 

Konseyler, her biri kendi üyeleri arasından 4 yıl için 1 başkan ve 1 başkanvekili seçerler. Konsey başkan
ları, kendi aralarından ilk 1 yıl için Birlik Genel Kurulu Başkanını seçerler. Müteakip yıllarda konsey baş-

.kanları rotasyonla Genel Kurul Başkanı olurlar. Diğer konsey başkanları da genel kurul başkanvekili sıfa
tıyla genel kurul divanını teşkil ederler. 

Konseyler, yılda en az 4 defa ve ihtiyaca göre her zaman başkanın veya yokluğunda başkanvekilinin 
daveti üzerine toplanırlar.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 426) 
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MADDE 17. — 5590 saydı Kanunun 65 dnci maddesinin 'başlığı ile madde metni aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Genel kurul, oda ve borsa konseylerinin görevleri. 
Madde 65., —> 
A) Genel kurlun görevleri : 
a) Genel kurulda (ilgili delegelerce kendi aralarından oda ve borsa konseylerinin üyelerini seçmek, 
'b) (Muhasebe ve muamelât yönetmelikleriyle odalar ve borsalar tarafından hazırlanan hakem ve bilir

kişi üstelerinin düzenlenmesine ait yönetmelikleri tetkik ve tasdik etmek, 
c) Türkiye'nlin iktisadî durumu hakkında yönetim kurulunca hazırlanacak raporları tetkik ve tasdik et

mek i 
ç) Yabancı memleketlerdeki Türküye ve Türk*- yabancı ticaret ve sanayi demeklerine yardım hususun

da fcarar vermek, 
d) Genel sekreterlerin yönetmeliğini tetkik ve tasdik etmek, 
e) Odalar ve borsalar arasında işbirliği kurmak ve bunların tekamül ve inkişaflarını sağlamak husus

larında lüzumlu görülecek tedbiir ve kararları almak, 

f) Borsalarea tespit olunacak genel kaide ve hükümleri tetkik ve tasdik etmek, 
g) Oda ve 'borsaların bütçelerinin tiplerini ve bütçelerin tanzim usullerini tespit etmek, 
h) 'Birlik gider Ibütçesiınii tetkiık etmek ve karara bağlamak. 
B) Oda ve !bo,r<sa konseylerinin görevleri : 
a) Konsey başkan ve Ibaşkanvekillerini seçmek, 
b) Oda ve (borsa konseylerinin müşterek toplantısında yönetim kurulunu seçmek, 
c) Konseylere 'bağlı oda ve borsalardan gelen konuları görüşüp teklif ve görüş şeklinde yönetim ku

ruluna sunmak, 
d) Kendine 'bağh odaların veya 'borsaların koordinasyonunu ve tekamülünü sağlamak.» 

MADDE '1'8. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişlik 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir, 

«Madde 66. — Birlik yönetim kurulu, 64 üncü maddede sözü edilen konseylerin kendi üyeleri arasından 
2 yıl için seçecekleri 15 üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 

15 üyenin sektörlere' göre dağılımı genel kuruldaki delege sayısına orantılı olarak tespit edilir. Ancak 
her konseyin asgarî bir delegesinin yönetim kurulunda bulunması şarttır. 

Birlik yönetim kurulu kendi üyeleri arasından 2 yıl için bir 'başkan ile 4 başkanvökili ve bir muhasip 
üye seçer. Başkanvekillerli, başkanın dahil bulunduğu konsey dışındaki her bir konseyin temsilcileri arasın
dan seçilir. Bu seçimde genel sekreter oy sahibi değildir. 

(Birik yönetim kurulu başkanlığına seçilen üye aynı zamanda mensup olduğu oda veya borsanın meclis 
ve yönetlim kurulu başkanlığı görevini yapamaz. 

IBirlik yönetim kurulu en az ayda bir defa ve ihtiyaca göre her zaman başkanın veya yokluğunda başkan* 
vekilinin çağrısı üzerine toplanır., 

'Birlik yönetim kurulu üyeleri sürekli olarak en fazla 10 yıl görev yapaibilMer.» 

MADDE 19. — 5590 sayılı Kanunun 68 dinci maddeslinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Birliğin yönetim kurulunca tayin edilen ve birliğin muamelâtını tedvirle görevli bir genel sekreter ile lü
zumu halinde yeter sayıda genel sekreter yardımcısı bulunur.» 

MADDE 20. — 5590 sayılı Kanunun 85 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«İç Yönetmelikler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin onayı lile yürürlüğe girer.» 
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MADDE 17. — 5590 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin başlığı ile madde metni aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Genel Kurul, Oda ve Borsa Konseylerinin Görevleri 

Madde 65. — 
A) Genel Kurulun Görevleri 
a) Genel Kurulda ilgili delegelerce kendi aralarından oda ve borsa konseylerinin üyelerini seçmek, 
b) Muhasebe ve muamelat yönetmelikleriyle odalar ve borsalar tarafından hazırlanan hakem ve bilir

kişi listelerinin düzenlenmesine ait yönetmelikleri tetkik ve tasdik etmek, 
c) Türkiye'nin iktisadî durumu hakkında yönetim kurulunca hazırlanacak raporları tetkik ve tasdik et

mek, 
ç) Yabancı memleketlerdeki Türkiye veya Türk - yabancı ticaret ve sanayi derneklerine yardım hususun

da karar vermek, 
d) Genel Sekreterlerin yönetmeliğini tetkik ve tasdik etmek, 
e) Odalar ve borsalar arasında işbirliği kurmak ve bunların tekâmül ve inkişaflarını sağlamak husus

larında lüzumlu görülecek tedbir ve kararları almak, 
f) Borsalarca tespit olunacak genel kaide ve hükümleri tetkik ve tasdik etmek, 
g) Oda ve borsaların bütçelerinin tiplerini ve bütçelerini tanzim usullerini tespit etmek, 
h) Birlik gider bütçesini tetkik etmek ve karara bağlamak, 
B) Oda ve Borsa Konseylerinin Görevleri : 
a) Konsey başkan ve başkanvekillerin'' seçmek, 
b) Oda ve Borsa Konseylerinin müşterek toplantısında Yönetim Kurulunu seçmek, 
c) Konseylere bağlı oda ve borsalardan gelen konuları görüşüp teklif ve görüş şeklinde Yönetim Ku

ruluna sunmak, 
d) Kendine bağlı odaların veya borsaların koordinasyonunu ve tekâmülünü sağlamak.» 

MADDE 18. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«Madde 66. — Birlik Yönetim Kurulu, 64 üncü maddede sözü edilen konseylerin kendi üyeleri arasından 
2 yıl için seçecekleri 15 üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 

15 üyenin sektörlere göre dağılımı Genel Kuruldaki delege sayısına orantılı olarak tespit edilir. Ancak her 
konseyin asgarî bir delegesinin Yönetim Kurulunda bulunması şarttır. 

Birlik Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından 2 yıl için bir başkan ile 4 başkanvekili ve bir muhasip 
üye seçer. Başkanvekilleri, başkanın dahil bulunduğu konsey dışındaki her bir konseyin temsilcileri ara
sından seçilir. Bu seçimde Genel Sekreter oy sahibi değildir. 

Birlik Yönetim Kurulu başkanlığına seçilen üye aynı zamanda mensup olduğu oda veya borsanın mec
lis ve yönetim kurulu başkanlığı görevini yapamaz. 

Birlik Yönetim Kurulu en az ayda bir defa ve ihtiyaca göre her zaman başkanın veya yokluğunda baş-
kanvekilinin çağrısı üzerine toplanır. 

Birlik Yönetim Kurulu üyeleri sürekli olarak en fazla 10 yıl görev yapabilirler, aradan bir seçim dev
resi geçmedikçe yeniden seçilemezler.» 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 21. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik ®'6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirimliştiır. 

«Madde 86. — Oda, borsa birlik memur ve hizmetli personel çalıştırma, aıtama, terfii, nakil, işten çı
karma ve cezalandırma üşlemieri ile işten ayrılma halleri ve bu hallerde verilmesi gereken ayrılma tazmina
tı çalışanlara yapılacak yakacak, aile ve doğum, ölüm ve Devlet Memurları Kanununda yer alan bu gibi 
diğer sosyal yardımların miktar ve şekilleri birlikçe hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönet
melikle gösterilir^ 

Bu gibi personele verilecek ücretler; birlik tarafından tahsil, kıdem, görevler ve oda ve borsaların özel
likleri dikkate alınarak hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak olan kadrolarda belirtii-
len maaş göstergelerinin memur maaş katsayısı ile çarpılarak bulunur. 

Sözleşmeli personele verilecek ücret tavanları Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunca tespit 
edilir.» 

MAIDDE 22. — 5590 sayılı Kanuna 2567 sayılı Kanunla ilâve edilen ek ikinci madde aşağıdaki şekilde 
değiştMlmiştir< 

«Ek Madde 2. — 5590 sayılı Kanunun 14, 25, 40, 54, 56, 65, 67, 68 ve 74 üncü maddelerinde yer alan 
yönetmelikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girer.» 

MADDE 23. — 5590 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler ilave edilmiştir. 

«EK MADDE 4. — Odalar, borsalar ve birlik kuruluş amaçları dışında hiçbir faaliyet gösteremezler, 
kendilerine kanunla verilen (görevlerin yerine getirilimes'yle ilgili olmayan toplantı yapamazlar, gösteri yü
rüyüşü düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasî partiler, sendikalar, vakıflar ve derneklerle ortak ha
reket edemezler, siyasî partilere maddî yardım yapamazlar, onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde buluna
mazlar, milletvekili ve mahallî 'idareler seçimlerinde belli adayları destekleyemezler. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen yasaklamalara uymayan odalar, borsalar ve birliğin sorumlu organlarının 
görevine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seç'ilmesine, Adalet Bakanlığının; Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının teklifline dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bu kuruluşların bulundukları yer Cum
huriyet Savcılığının açacağı dava üzerine, o yerdeki yetkili Asliye Hukuk Mahkemesince karar verilir, 
yargılama basit usule göre yapılır ve 'en geç üç ay içinde sonuçlandırıilır. 

Görevlerine son verilen organlarım yerine en geç- 1 ay içinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler, eskilerin 
süresin'i tamamlar. 

İlgili Bakanlığın bu Kanun uyarınca odalar, borsalar ve birliğin karar ve işlemleri hakkındaki tasarruf
larına boriğin, odalar ve borsaların görevli organları taraflından uyulması zorunludur. Bakanlık tasarrufla
rını yasal bir neden olmaksızın yerine getirmeyen ve ©ski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren 
veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyan'sına rağmen yerine getirmeyen birlik, oda ve borsa
lar organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyeleriinin kanunda yazılı cezaî sorumlulukları saklıdır. iBu organların 
yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

TüTk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzu
runun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerinin önlenmesi 
bakımından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, mahallin en büyük mülkiye amiri seçimle gelen organ
ları geçici olarak görevden uzaklaştırabilir. 

Görevden uzaklaş'tıırma kararı, dayanakları ile birlikte 3 gün iç'inde 2 noi fıkrada sözü edilen mahke
meye bildirilir. Mahkeme görevden uzaklaştırma kararının yerinde lolup olmadığım dosya üzerinde ince
leyerek bu konudaki kesim kararını en geç 10 gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna 
mahkemece karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır, 

Görevlerine, kesin veya geçici olarak son verilen organların yerine yenileri seçilinceye kadar bu or
ganların görevleri îSanayi ve Ticaret Bakanlığınca atanacak 3 illa 5 kişilik bir kurulca yürütülür.»! 
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MADDE 21. — Tasarının 22 oci maddesi Komisyonumuzca 21 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 22. — 5590 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler ilave edilmiştir. 

«EK MADDE 4. — Odalar, borsalar ve Birlik kuruluş amaçları dışında hiçbir faaliyet gösteremezler, 
kendilerine Kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı yapamazlar, gösteri yü
rüyüşü düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket ede
mezler, siyasî partilere maddî yardım yapamazlar, onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, mil
letvekili ve mahallî idareler seçimlerinde belli adayları destekleyemezler. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen yasaklamalara uymayan odalar, borsalar ve birliğin sorumlu organlarının gö
revine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının; Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğının teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bu kuruluşların bulundukları yer Cumhuri
yet Savcılığının açacağı dava üzerine, o yerdeki yetkili Asliye Hukuk Mahkemesince karar verilir, yargılama 
basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen organların yerine en geç 1 ay içinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler, eskilerin sü
resini tamamlar. 

İlgili Bakanlığın bu Kanun uyarınca odalar, borsalar ve Birliğin karar ve işlemleri hakkındaki tasarruf
larına Birliğin, odalar ve borsaların görevli organları tarafından uyulması zorunludur. Bakanlık tasarrufları
nı yasal bir neden olmaksızın yerine getirmeyen ve eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya 
Kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik, oda ve borsalar or
ganları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazılı cezaî sorumlulukları saklıdır. Bu organların yuka
rıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzuru
nun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerinin önlenmesi ba
kımından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, mahallin en büyük mülkiye amiri seçimle gelen organları 
geçici olarak görevden uzaklaştırabilir. 

Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte 3 gün içinde 2 nci fıkrada sözü edilen mahkeme
ye bildirilir. Mahkeme görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığım dosya üzerinde inceleyerek 
bu konudaki kesin kararım en geç 10 gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mahke
mece karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır. 

Görevlerine kesin veya geçici olarak son verilen organların yerine yenileri seçilinceye kadar bu organların 
görevleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca atanacak 3 ila 5 kişilik bir kurulca yürütülür.» 
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«EK MADDE 5. — Odalar, borsalar ve Türkiye Odalar ve ©orsalar 'Birliği organlarının seçimleri, bu 
Kanunda yazılı esas ve usullere göre gizli oyla ve yargı gözetiminde yapılır. 

A) Oda ve borsaların organ seçimleri c 
Oda ve borsa organlarının seçimleri Ekim ayı ba şmda başlar Kasım ayı içinde biter. 
a) Gruplandırma işlemleri ve meslek komiteleri seçinıi :i 
Meslek komiteleri seçiminden en az 15 gün önce oda ve borsaların yöhetiim kurulları, seçme ve seçil

me hakkına haiz olanlarla, yalnız seçme hakkına haiz olanların meslek gruplarına göre listelerini hazırlaya
rak bir yazı ekinde 3 nüsha olarak kuruluşun bulunduğu yerdöki ilçe seçim kurulu başkanı olan hâıkime 
tevdi ederler,/ 

Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdide, görevli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca 
belirlenir. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip üsteleri seçim sandık kurullarına incelettirir ve 
varsa noksanlarını tamamlattırdıktan sonra onaylar, onaylanan listeler ve seçimin yapılacağı tarih ve yer 
ile diğer hususlar, oda veya borsanın girişindeki ilan yerlerinde asılmak suretiyle 3 tam iş günü ilan edilir. 
ilçe seçim kurulu başkanınca gerekli görülen hususlar mahallî gazetelerle veya radyo "aracılığı ile ilgililere 
duyurulur., 

ilan süresi içinde oda veya borsa üyeleri tarafından listelere yapılacak itirazlar, ilçe seçim kurulu baş
kanı tarafından incelenir ve en geç 2 gün içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listelerle seçime ilişkin diğer hususlar onaylanarak ilgili oda veya borsaya gönde
rilir. 

Hâkim, listeleri incelemek ve seçimleri yapmak üzere kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasın
dan bir başkan ile 2 üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar ve aynı şekilde 3 yedek üyeyi de belirler. 
Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder. Seçim sandık kurulu se
çimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görev
leri seçim ve tasnif 'işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

İlçe seçim kurulu başkanı, oda ve borsanın üye ve meslek grubu sayısına göre seçim sandık kurulu ile 
seçim sandıklarının mahal ve adedini belirler. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulun
dan sağlanır. 

Oy verme işlemi saat 9'dan T7'ye kadar gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Seçim süresi sona 
erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere 'bekleyen üyeler de oylarını kullanırlar. Listede adı yazılı 
olmayan üye oy kulanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya borsa veya resmî kuruluşça verilen 
belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Tüzel
kişi temsilcisi gerçek kişilerin seçim tarihinden en çok 1 ay önce düzenlenmiş temsil belgelerini oy kullanma 
sırasında ibraz etmeleri gerekir. 

Oylar, her türlü şekilde düzenlenen oy pusulalarının üzerinde ilçe Seçim Kurulu mühürü bulunan ve oy 
verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından her rneslek grubu için ayrı ayrı verilecek zarfla
ra konulması suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersizdir. 

Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilir, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri 
tarafından imzalanır. Tutanakların birer örneği seçim yerine asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları, 2 tam 
i'Ş günü ilan edilir, Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte 3 ay süre ile saklan-
mıalk üzere ilçe Seçim Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. 

'Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, 
görevli hâkim tarafından aynı gün İncelenir ve karara bağlanır, itiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara 
ballanmasından hemen sonra hâkim yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili oda veya 
borsa ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirir. 

Hâkim herhangi bir sebeple seçimi durdurduğu veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük 
veya Kanuna aykırı uygulama sebebiyle seçimlerin İptaline karar verdiği takdirde, süresi 1 aydan az ve 2 
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«EK MADDE 5. — Odalar, Borsalar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organlarının seçimleri, bu Ka
nunda yazılı esas ve usullere göre gizli oyla ve yargı gözetiminde yapılır. 

A) Oda ve Borsaların Organ Seçimleri : 
Oda ve Borsa organlarının seçimleri Ekim ayı başında başlar Kasım ayı içinde biter. 
a) Gruplandırmıa işlemleri Ve meslek komiteleri seçimli, : 
Meslek komiteleri seçiminden en az 15 gün önce oda ve 'borsaların yönetin kuruları, seçme ve seçi

me hakkına haiz olanlarla, yalnız seçme hakkına haiz olanların meslek gruplarına göre üstelerini hazırlayarak 
bir yazı ©kinde 3 niMıa olarak kuruluşun bulunduğu İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan haklime tevdi eder
ler. 

Bir yerde (birden fazla Hiçe Seçilm Kurulu, bulunduğu takdirde, görevli hâildim Yüksek Seçim Kurulun
ca belirlenir. 

Hâküm, gerektiğinde ilgii kayıt ve belgeleri de getoip listeleri seçim sandık kuralarına incelettirir ve 
varsa noksanlarını tamamlattırdıktan sonra onaylar, • Onaylanan listeler ve seçimin yapılacağı tarih ve yer Me 
diğer hususlar, odla veya iborsanın girişindeki ilan yerlerinde asıîmak suretiyle 3 tam iş günü ilan edilir. İlçe Se
çtim Kurulu Başkanınca gerekli görülen hususlar mahallî gazetelerle veya radyo aracılığı 'ile ilgililere duyu
rulur. 

îlan suresi içinde oda veya borsa üyeleri tarafından listelere yapılacak itirazlar, Üçe Seçim Kurulu Baş
kanı taraf ından incelenir ve en geç 2 gün içinde kesin olarak karara »bağlanır, 

Bu suretle kesinleşen üstelerle seçimle ilişkin dîiğer hususlar onaylanarak ilgili oda veya borsaya gönde
rilir. 

Hâkim, listeleri incelemek ve seçimleri yapmak üzere Kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler ara
sından iblir 'başkan ile 2 üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu a'tar ve aynı sekide 3 yedek üyeyi de belirler. 
Seçim Sandık Kurulu Başkanının yokluğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder. Seçim Sandık Kurulu seçim
lerini Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görev
leri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Üçe fSeçüm Kurulu Başkam, oda ve borsanın üye ve meslek grubu sayışma 'göre Seçim Sandık Kurulu 
ile seçim sandıklarının mahal ve adedini belirler. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçlim ku
rulundan sağlanır. 

Oy verme işlemi «aaft 9VJan 17'ye kadar gizi oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Seçim süresi sona 
erdiği halde sandık başında oylarım vermek üzere bekleyen üyeler de oylarını kullamrlar. Listede adı yazılı 
olmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğimin oda veya ıborsa veya resmî kuruluşça verilen belge 
ile ispat edilmesinden ve üstedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Tüzelkişi tem
silcisi gerçek kişilerin seçim tarihinden en çok 1 ay önce düzenlenmiş temsil belgelerini oy kullanma sırasında 
ibraz etmeleri gerekir. 

Oylar, her türlü şekilde düzenlenen oy pusulalarının üzerinde Üçe 'Seçim Kurulu mühürü bulunan ve 
oy verme sırasında -seçdtaı sandık kurulu-başkam taraf ıridan her meslek grubu için ayrı ayrı verilecek zarf
lara konulması suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersizdir. 

Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilir, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri ta
rafından imzalanır. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçlan, 2 tam 
iş günü lilan edilir. Kulanılian oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği iile birlikte 3 ay süre dle saklanmak 
üzere Idçe Seçim Kurulu Başkanlığına tevdi ediir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan 'işlemler ile ilan süresi içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, gö
revli hâkim tarafından aynı gün mceteniır ve karara bağlanır, itiraz süresinin 'geçmesi ve itirazların karara bağ
lanmasından' ihemen sonra hâkim yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçlan ilan eder ve ilgili oda veya borsa 
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Biriliğine ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirir. 

Hâkim herhangi ıbir sebepte seçimi durdurduğu veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük 
veya Kanuna aykırı uygulama sebebiyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi 1 aydan az ve 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 426) 



_ 20 — 

'Pükümetih Teklif Ettiği Metin) 

aydan fazla olmamalk üzere seçimin yenileneceği günü tespit ederek ilgili- oda veya 'borsa ile Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliğine ve Sanayi ve Ticaret 'Bakanlığıma bildirir. 

Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri 'bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer nü 
kümlere uygun olanak yürütülür. 

Seçimlerin tamamının iptali halinde, seçimler yenileninceye kadar geçen sürede oda ve 'borsanın meclis 
ve yönetim kurulu görevini yapmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 3 ila 5 kişilik bir kurul atanır. 

tlçe Seçim Kurulu Başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkan ve üyelerine Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda 'belirtilen esaslara göre üoret ödenir. Bu ücretlerle, diğer 
seçim giderleri oda ve borsalaroa karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurul başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, devlet memurlarına karşı iş
lenmiş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi 'amacıyla hâkimin ve seçim sandık kurulu
nun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir. Yeni ku
rulacak oda ve 'borsalarda meslek gruplarına ait üsteler gruplandırma yönetmeliklerinde gösterildiği şekil
de ve mahallin en 'büyük mülkiye amiri veya onun görevlendireceği yetkili memur tarafından seçıilecek 5-10 
üyeden oluşacak 'bir gruplandırma kurulunca yapılarak, listeler meslek komitesi seçimleri için görevli hâkime 
verilir. 

'b) Oda ve Borsaların Meclis Seçimleri : 
Meslek komiteleri, seçimlerin kesinleşmesini takip eden en geç 5 gün içinde toplanarak gizli oyla, oda 

veya 'borsa meclisleri için asil ve yedek üyeleri seçer. Seçimler bu maddenin (a) 'bendindeki usul ve esaslara 
göre seçim sandık kurulu tarafından yürütülür ve seçim tutanakları ilçe seçim kurulu 'başkanına tevdi edilir. 

c) Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu ve Birlik Delegesi Seçimleri : 
Meclis, seçimlerin kesinleşmesini takip eden en geç 7 gün içinde toplanarak gizli oyla Yönetim Kurulu 

ile Birlik Genel Kurul delegelerinin asil ve yedeklerini seçer. Seçimler 'bu maddenin (a) 'bendindeki usul ve 
esaslara göre seçim sandık kurulu tarafından yürütülür ve seçim tutanakları ilçe seçim kurulu başkanına tevdi 
edilir. 

Bu tutanakların hâkimce onaylanmış birer nüshası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına gönderilir. 

B) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Oda ve Borsa Konseyleri i e Yönetim Kurulu Seçimi : 
a) Birlik Oda ve Borsa Konseyleri Seçimi : 
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca onaylanan listelerde yazılı delegelerden oluşan Birlik Genel Kurulunda, 

ilgili delegelerce kendi aralarında gizli oyla oda ve borsa konseylerinin asil ve yedek üyeleri seçilir. 
b) Birlik Yönetim Kurulu Seçimi : 

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca onaylanan listelerde yazılı oda ve borsa konsey üyeleri en geç 5 gün içe
risinde müştereken toplanarak gizli oyla Birlik Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçerler. 

Seçimler, bu maddenin (a) bendindeki usul ve esaslara göre merlkez ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 
kamu görevlileri veya aday olmayan delegeler arasından bir başkan ile dört üyeden oluşturulan bir seçim 
sandık kurulunca yürütülür. 

Seçim sandık kurulu için aynı şeklide 5 yedek üye belirlenlir. 
Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda, kurula yaşlı üye başkanlık eder. 
Seçim tutanakları merkez ilçe seçim kurulu başkanınca onaylanır ve bir nüshası Sanayi ve Ticaret Ba

kanlığına gönderilir. 
İlçe seçim kurulu başkanı ile. seçim sandık kurulu başkan ve üyelerine ödenecek ücretler ve seçim gi

derleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Biriliği bütçesinden karşılanır. 
Odalar, borsalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Biriliği organlarının seçimlerinde siyasî partiler, sendikalar 

ve sendika üst kuruluşları aday gösteremezler ve belirli adayların ieyh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamaz
lar ve propaganda yapamazlar.» 
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aydan fazla olmamak Ü2!ere seçimin yenileneceği günü tespit ederek ilgili oda veya borisa üDe Türkiye Oda
lar ve Borsalar Birliğine ̂ ve (Sanayi ve Ticarelt Bakanlığına bitilir]*., 

Belirlenen 'günde yalnız seçim yapıkr ve seçim işlemleri 'bu madde lile Kanunun öngördüğü düğer hüküm' 
lere uygun olarak yürütülür. 

Seçimlerin tamamının iptali halinde, seçimler yenileninceye kiadar geçen 'sürede oda ve (borsanın meclis 
ve yönedîim kurulu görevini yapmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 3 ila 5 kişinle <b£r kurul atanır. 

ilçe Seçîım Kurulu Başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu ıbaşfcan ve üyelerine Seçimlerin Temel Hukuki
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunıda belirtilen esaskra göre ücret ödeniri Bu ücretlerle, diğer seçim 
gîderîerü oda ve •bjorsalarca karşılanır. 

Seçimler ısıra'sında şaddık kurul başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, devlet memurlarına karşı işlen
miş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla haklimin ve seçim sarıldık kurulunun 
aldığı tedbirlere uymayanlara, eyllemin ağırlığına göre Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir. Yeni kurulacak 
oda ve borsalarda meslek gruplarına ait listeler gruplandırma yönetmeliklerinde gösterildiği şekilde ve ma
hallin en büyük mülkiye amiri veya onun görevlendireceği yetkili memur tarafından seçilecek 5 - 10 üyeden 
oluşacak bir gruplandırma kurulunca yapılarak, listeler meslek komitesi seçimleri için görevli hâkime verilir. 

b) Oda ve borsaların meclis seçimleri : 

Meslek komiteleri, seçimlerin kesinleşmesini takip eden en geç 5 gün içinde toplanarak gizli oyla, oda 
veya borsa meclisleri için asil ve yedek üyeleri seçer. Seçimler bu maddenin (a) bendindeki usul ve esaslara 
göre seçim sandık kurulu tarafından yürütülür ve seçim tutanakları ilçe seçim kurulu başkanına tevdi edilir. 

c) Oda ve borsaların yönetim kurulu ve birlik delegesi seçimleri : 
Meclis, seçimlerin kesinleşmesini takip eden en geç 7 gün içinde toplanarak gizli oyla yönetim kurulu ile 

birlik genel kurul delegelerinin asil ve yedeklerini seçer. Seçimler bu maddenin (a) bendindeki usul ve esaslara 
göre seçim sandık kurulu tarafından yürütülür ve seçim tutanakları ilçe seçim kurulu başkanına tevdi edi
lir. 

Bu tutanakların hâkimce onaylanmış birer nüshası Türkiye Odalar ve* Borsalar Birliğine ve Sanayi ye Ti
caret Bakanlığına gönderilir. 

B) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin oda ve konseyleri ile Yönetim Kurulu seçimi : 
a) Birlik oda ve borsa konseyleri seçimi : 
İlçe seçim kurulu başkanlığınca onaylanan listelerde yazılı delegelerden oluşan birlik genel kurulunda, ilgili 

delegelerce kendi aralarından gizli oyla oda ve borsa konseylerinin asil ve yedek üyeleri seçilir. 
b) Birlik yönetim kurulu seçimi: 
ilçe seçim kurulu başkanlığınca onaylanan listelerde yazılı oda ve borsa konsey üyeleri en geç 5 gün içe

risinde müştereken toplanarak gizli oyla birlik yönetim kurulu asil ve yedek üyelerini seçerler. 

Seçimler, bu maddenin (A/a) bendindeki usul .ve esaslara göre merkez ilçe seçim kurulu başkam tarafın
dan kamu görevlileri veya aday olmayan delegeler arasından bir başkan ile dört üyeden oluşturulan bir seçim 
sandık kurulunca yürütülür. 

Seçim sandık kurulu için aynı şekilde 5 yedek üye belirlenir. 
Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda, kurula yaşlı üye başkanlık eder. 

Seçim tutanakları merkez ilçe seçim kurulu başkanınca onaylanır ve bir nüshası; Sanayi ve Ticaret Bakan
lığına gönderilir. 

tlçe seçim kurulu başkanı ile seçim sandık kurulu başkan ve üyelerine ödenecek ücretler ve seçim gider
leri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bütçesinden karşılanır. 

Odalar, borsalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organlarının seçimlerinde siyasî partiler, sendikalar ve 
sendika üst kuruluşları aday gösteremezler ye belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar 
Ve propaganda yapamazlar.» 
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'MADDE 24., — 5590 sayılı Kanunun 45 inci maddeslinin <($) bendinin ikinci cümlesi ile (ı) bendi, 51 inci 
'maddesi, 76 ncı maddesinin ilki ve üçüncü fıkraları yürürlükten kMdinlmiştır. 

MADDE 25. — 5590 sayılı Kanunda 'geçen «Uzuv» deyimi «Organ»; «genel kâtip» ibaresi «genel sekre
ter»; «Ticaret Bakanlığı» ve «Ekonomik ve Ticaret Bakanlığı» deyimleri «Sanayi ve Ticaret Bakanlığı» olarak 
değiştiriilımliışjt'ir. 

GEÇÎGÎ MADDE 1. — Yüriirlükteki tüzük ve yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 
yıl içinde Kanuna uygun halle getirilir. Gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar tmetvcuft tüzük ve yönetmelikle
rin 'bu Kanuna aykırı olmayan Meümleıtinin uygulanmasına d'e^am edik,, 

GEÇÎOÎ MADDE 2. — 1 Aralık 1983 - 30 Nisan 1984 tarihleri arasında oda ve borsalarda yapılmış bulu
nan organ selimleri, Kasım 1983 ayında yapılmış sayılır ve bu organların Kanunî süreleri 'buna göre hesap 
edilir. 

GEÇİÎCİ MADDE 3. — Bu Kanun yürüdüğe girdiği tarihte 'hâlen yönetim kurulu seçimlerini yapma
mış olan odalar ve borsalar 1 ay içinde bu seçimlerini tamamlarlar. Seçümler hangi talihte yapılmış olursa 
olsun Kasım 1985 ayında yapılmış sayılarak organların kanunî süreleri buna göre hesap edilir. 

GEÇtGt MADDE 4. — Bu Kanuna göre seçilecek ilk oda ve borsa konseyleri üyelerinin görev süreleri 
Mayıs 1988 ayında yapılacak seçimlere kadar devam eder. 

GEÇtCt MADDE 5. — Bu Kanunun 4, 5, 6 ve 12 nci maddeleri ile 5590 sayılı Kanunun, bu Kanunun 
18 inci maddesi /ile değiştiirlen 66 ncı maddesinin son fıkrası hükümleri oda ve borsaifar için Kasım 1987 
seçimlerinden; Birlik Yönetim Kurulu için ise, Mayıs 1988 ayından itibaren uygulanır. 

MADDE 26. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 27. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. özal 

Devldlt Bak. Başbakan Yrd. : 
/., K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

DeVldt Bakanı 
A* Karaevli 

İçiştan Bakanı 
Y, Akbulut 

Millî Epftn Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Emiroğîu 

Ulaştırma Bakana 
V. Atasoy 

'Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K, Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet 'Bakam 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V, Halefoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
l S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H, H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. N. Türel 

25 . 3 . 1986 

Devlet Bakanı 
A, M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

(Maliliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenfflk Bakanı 
M. Kalemli 

Külttür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoglu 
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MADDE 23. — Tasarının 24 üncü maddesi 23 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 24. — Tasarının 25 inci maddesi 24 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Tasarının geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1 Aralık 1983 - 31 Mayıs 1984 tarihleri arasında oda ve borsalarda yapılmış bu
lunan organ ve birlik delege seçimleri, Kasım 1983 ayında yapılmış sayılır ve bu organların kanunî süreleri bu
na göre hesap edilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçici 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun 4, 5, 6, 10, 11 ve 12 nci maddeleri 1987 yılında yapılacak seçim
lerden, 18 inci maddesinin 4 üncü ve son fıkraları ise; 1988 yılında yapılacak seçimlerden itibaren uygulanır. 

MADDE 25. — Tasarının 26 ncı maddesi 25 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi 26 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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