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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN 
RULA SUNUŞLARI 

GENEL KU-

Sayfa 
270 

271 

272 

272 

272 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref 

Bozkurt'un, temel gıda maddelerinden Katma 
Değer Vergisi alınmasını erteleyen Bakanlar 
Kurulu kararı konusunda gündem dışı konuş
ması. 272:273 

2. — Antalya Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, 1 Mayıs münasebetiyle gündem dı
şı konuşması ve içişleri Bakanı Yıldırım Ak-
bulut'un cevabı. 273:275,275:282 

3. — Ankara Milletvekili Hüseyin Barlas 
Doğu'nun, Parlamentolararası Birliği Türk 
Grubunun son çalışmalarıyla ilgili gündem dı
şı konuşması. 282:286 

B) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması 286 

1. — Çanakkale Milletvekili Onural Şe
ref Bozkurt ve 9 Arkadaşının, Kamu Kesi-

Sayfa 
mindeki Savurganlıkların önlenmesi îçin Alı
nacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması 
Açılmasına İlişkin önergesi (10/17) 

C) Tezkereler ve Önergeler 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 

Hastürk'ün, (6/724) numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına dair öenrgesi (4/210) 

V. — SORULAR VE, CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

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

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı 
yöneticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yap
tıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/576) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci' 
nin cevabı (6/654) 
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Sayfa 
4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/660) 

5. — Edirne -Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/670) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faa^ 
liyetleri Düzenleme Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/697) 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
işkence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/671) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/672) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, ihracatı Teşvik Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/673) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/674) 

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

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştir
me Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine iliş-
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kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/677) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, uygulanan ekonomik modele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/678) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca 
özel firmalara hazırlattırılan projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/679) 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
' bantoğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında ça
lıştırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın 
dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/680) 

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

18. — 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) 

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

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

21. — İstanbul' Milletvekili Bilâl Şişman' 
in, Sümerbank Defterdar Fabrikasındaki iş
çilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/683) 

22. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, KİT ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/686) 

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

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
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Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/689) 

25. — Edirne 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) 

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

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/692) 

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

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

30. — 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 iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/698) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 

32. — 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) 

33. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gü'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 
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34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 

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

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen canlı hayvan ihracatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/703) 

38. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 

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

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

41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Van İli Erciş İlçesindeki ta
pulama işlemlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/722) 

42. — Tokat Milletvekili Enver özcan' 
in, Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/631) 

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

44. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/724) 
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45. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 

Hastürk'ün, PETKİM - Petrokimya A.Ş. Ge
nel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara 
ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı M. Veh
bi Dinçerler'in cevabı (6/725) 293 

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 293 

47. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Elektrik Kurumu Ge
nel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/727) 293 

48. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Etibank Genel Müdürlüğüne tah
sis edilen resmî taşıtlara iilşkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/728) 293 

49. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Maden Tetkik ve Arama Ensti-, 
tüsü Genel Direktörlüğüne tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 293; 

50. — İstanbul Miletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/730) 294 

51. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Sümerbank Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/732) 294 

52. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabri
kaları İşletmesi Genel Müdürlüğüne tahsis 
edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/733) 294 

53. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. 
Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıt
lara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/734) 294 

54. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 294 

55. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/736) " 294 

56. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/737) 294 

57. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Devlet Yatırım Bankası Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/738) 294 

58. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum* 
un, genel ve katma bütçeli kuruluşlarla kamu 
iktisadî teşebbüslerine yeni aîınan ve görev
lerinden ayrılan personele ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/744) 294 

59. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş* 
in, Bingöl İlinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 294 

60. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/666) 294 

61. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Bele
diye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/667) 294 

62. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 294 

63. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Yatağan Termik Santralından zarar gö
ren üreticilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 294 

64. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Gökova Kemerköy Termik Santralı top
rak hafriyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 295 

65. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir fil
me ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/696) 295 
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66. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/701) 

67. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki 
afet konutları inşaatına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

68. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğ 
lu'nun, sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli 
personele ilişkin Başbakandan sözlü sorusu 
ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı 
(6/707) 

69. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, Çevre Kanunu gereğince yapılan yö
netmelik çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/708) 

70. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/709) 

71. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Erdek Belediyesi mücavir alanı içine 
alınan bazı köylerde vatandaşlara yapı ruh
satı verilmediği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

72. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca iskon-
toya tabi tutulmasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/711) 

73. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir yöresindeki tohum üreticile
rinin alacaklarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/712) . 

74. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir - Kepsut İlçesi Dispanserinin 
doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/713) 

75. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Erdek Belediye Başkanına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 

76. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı 
Madra Orman Bölgesindeki kestane ağaçları-

295 

295 

295 

296' 

296 

296 

296 

297 

297 

297 

nın kesim nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/715) 

77. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Muğla İli Milas İlçesinin bazı köylerinde
ki fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/716) 

78. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Muğla İli Kıyı bandı turistik altyapı geliş
tirme projesine ilişkin Kültür ve Turizm Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/717) 

Sayfa 

297 

297 

297 

318 B) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, esnaf kefalet kooperatifleri ara
cılığıyla Türkiye Halk Bankasınca esnaflara 
verilen kredilere ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın yazılı cevabı (7/1074) 318:319 

VI. — DİSİPLİN CEZALARI 297 
1. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'e 

kınama cezası verilmesi. 297:300 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 300 

1. — İzrrîir Milletvekili Mahmut Akkılıç 
ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabı
tası Kanunu Teklifi, Antalya Miletvekili Cen
giz Dağyar ve 3 Arkadaşının 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, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (2/59, 
2/300, 1/736) (S. Sayısı : 114 ve 114'e 1 inci 
Ek) 300 

2. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah 
Resuloğlu'nun 2969 sayılı Kanunun Yürür
lükten Kaldrıılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları 
(2/262) (S. Sayısı: 424) 30,0:301 

3. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Er-
yurt ve 4 Arkadaşının Bazı Suç ve Cezaların 
Affı Hakkında Kanun Teklifi ile Antalya 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 26 Ar
kadaşının Af ve Toplumsal Barışı Sağlama 
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Sayfa 
Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/259, 2/299) (S. Sayısı : 425) 301:307 

4. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, Kadınların Seçim Hakları ile ilgili 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/315) (S. Sayısı: 428) 307:309 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen, Ordu 

Minin fındık, fındık kurdu ilacı ve gübre sorunları, 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan, bele

diyelerin bazı uygulamaları ve uygulamaların sakın
caları, 

Ağrı Milletvekili 'Paşa Sarıoğlu da, Sovyet Sosya
list CiHnhuriyetleri Birliği'nin Ukrayna Cumhuriye
tinde Çermobll Nükleer Santralındaki patlama dola
yısıyla meydana gelen nükleer radyasyon; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
•Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan'ın, 

Nakdî Tazminat Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin (6/653) sözlü sorusuna Devlet 
Balkanı Abdullah Tenekeci, 

İstanbul Milletvekilli Yılmaz ihsan Hastürk'ün, 
BAĞ - KUR Genel Müdürlüğüne tahsis edilen res
mî taşıtlara 'ilişkin (6/723) sözlü sorusuna Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar4 

içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
(6/671), (6/686), (6/693) sözlü soruları, soru sahihi 
görevli olduğundan, 

Erzurum Milletvekili Hiılımıi Nalbantoğlu'nun 
(6/576), (6/678), (6/679), (6/680), (6/681), (6/682), 
(6/699), (6/700), (6/722), (6/701), 

istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610), 
istanbul Milletvekili ©ilâl Şişmam'ın (6/683), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/688), 

(6/624), 
Tralbzon Milletvekili Osman Bahadır'ın (6/702), 
Tokat Milletvekili Enver Özoan'ın (6/631), 

Sayfa 
5. — 27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk 

Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma; Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 434) 309 

Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 
(6/667), 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/669), 
(6/708), 

Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın (6/694), 
(6/695), (6/716), 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/696), 
Kayseri Milletvelkili Mehmet Üner'in (6/705); 
Sözlü soruları, ilgili hakanlar Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından, 
Edirne Milletvelkili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/654), (6/660), (6/670), (6/697), (6/672), (6/673), 
(6/674), (6/675), (6/676), (6/677), (6/689), (6/690), 
(6/691), (6/692), (6/698), (6/703), (6/704), 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 
(6/724), (6/725), (6/726), (6/727), (6/728), (6/729), 
(6/730), (6/732), (6/733), (6/734), (6/735), (6/736), 
(6/737), (6/738); 

Sözlü soruları, -soru sahiplerinin aynı birleşimde 
görüşülmüş 'başka soruları bulunduğundan, 

Adana Milletvekilli Metin Üs'tünel'in (6/607), 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/614), 
'Balıkesir Milletvelkili Davut Abacııgil'in (6/616), 

(6/709), (6/710), (6/711), (6/712), (6/714), (6/715), 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in (6/621), 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/744), 

(6/666), 
'içel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın (6/635), 
(Bitlis Milletvekili Faik Tanmcıoğlu'nun (6/707), 
Sözlü soruları, soru sahipleri ve ilgili bakanlar 

Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
Uşalk Milletvekili Yusuf Demir'in (6/632) sözlü 

sorusu, soru sahibi izinli olduğundan, 
Muğla Milletvekilli Idris Gürpınar'ın (6/717) sözlü 

sorusu melhil verildiğinden, 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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'Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in (6/713) 
sözlü sorusu, soru sahibi Genel Kurulda 'hazır 'bu
lunmadı ğındam bir defaya ımalbsus almak üzere; 

Britdendiıler. 
5682 sayılı Pasaport Kanununun Değişik 22 noi 

Maddesinin Birimci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesi
ne Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı (1/743) 
(S. Sayısı : 429) ̂ ile 

21.8.1981 Tarih 've 2514 'sayılı Blazı Sağlık Per-
sonelinıin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkımda Kanun 
Teklifinim (2/332) (S. Sayısı: 433); 

Maddeleri ve tümleri kaJbuıl edildi ve kanunlaş
tıkları açıklandı. 

İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Arkada
şının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi, 
Antalya Milletvekilli Cengiz Dağyar vte 3 Arkadaşı-
mın 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), 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Sabit Baltumtu'mun, 926 

'Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
110 uncu Maddesindeki Cetvel ile 137 nci Maddesine 
Bağlı Ek - VII Sayılı Cetvelin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/334) (Millî Savunma; Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.4.1986) 

2. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal ve 12 Ar
kadaşının; 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 
İkinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Öne
risi (2/335) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 29.4.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbamıtoğlu' 

nun, Hınıs - Varto yolunun stabilizesine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
{7/1126) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.4.1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibantoğlu' 
nun, Erzurum İlinde yapılacak olan sulama tesisi ve 
'barajlara ilişkin Enerji' ve Tabiî Kaynaklar Bakanın-

Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resuloğlu'nuri 
2969 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Adalet komis
yonları raporları (2/262) (S. Sayısı : 424), 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve 4 Ar
kadaşının Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ile Antalya Milleitvekili Aydın Güven 
Gıürkan ve 26 Arkadaşımın Af ve Toplumsal Barışı 
Sağlama Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu 
'(2/259, 2/299) (S. Sayısı : 425) ve 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'mın Kadınla
rın Seçim Hakları ile İlgili Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporunun (2/315) (S. Sayısı : 428); 

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

1 Mayıs 1986 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 18.10'da son verildi. 

'Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Kayseri 

Cemal Özbilen Mehmet Üner 

dan yazılı soru önergesi (7/1127) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 30.4.1986) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İlime bağlı köylerde yapılacak olan ba
zı tesislere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından yazılı sioru önergesi (7/1128) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 30.4.1986) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Ankara'daki bir şirkete ve ortaklarına ilişkim 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1129) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 30.4.1986) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-

kunt ve 9 Arkadaşının, Kamu Kesimindeki Savur
ganlıkların önlenmesi İçin Alınacak Tedbirleri Tespit 
Etmek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araş
tırması Açılmasına İlişkin önergesi (10/17) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 1.5.1986) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
1 . 5 . 1986 Perşembe 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Saaffî : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanıvekiE özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun)» Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meolisinin 100 üncü Birteşimıini açıyorum. ' 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklatma 
yapılacaktır. 

(Esikiışeih'ir Milletvekili .Cemal Büyükbaş'a kadar' 
yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Çanakkale Milletvekili Onur al Şeref Boz-

kurt'un, temel gıda maddelerinden Katma Değer 
Vergisi alınmasını erteleyen Bakanlar Kurulu kararı 
konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Üç arkadaşıma gündem dışı söz ve
receğim, 

Balkanlar Kurulunun, temel gıda maddelerinden 
Katma Değer Vergisinin alınmaması hususunda al
mış olduğu karar hakkında Çanakkale Milletvekili 
Onural Şeref Bozkurt gündem dışı söz istemişler
dir. 

Buyurun Sayın Bozlkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bilindiği gi
bi Katma Değer Vergisi ''Yasasına ilişkin tasan, hü
kümet tarafından geçen yıl yüce Meclise sunuldu
ğumda ve tasarının komisyondan geçen metninde, 
'her türlü imal ve ihizmetten yüzde 10 oranında Kat
ma Değer Vergisi alınması 'öngörülmüştür. 

Tasarının, Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, 
genel eğilimin de bu doğrultuda bulunmasına rağmen, 
tarafımdan, o günlerde mensubu 'bulunduğum siyasî 
partinin grup başkanvelkili alarak, Sayın Başbalkan, 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı ve 'Sayın Plan ve 
Bütçe Komisyonu Başkanı nezdinde yapılan girişim
lerde, kendilerine temel tüketim mallarından bu ora-
nra alınmaması yolunda yaptığımız 'başvurular anla
yışla karşılanmış ve birinci mümzî olarak tarafım
dan hazırlanan «bir değişiklik önergesi, diğer siyasî 
parti grup başkanvekili ve üyelerince de imzalana-

BA'ŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

rak, Başkanlığa takdim edilmiş ve bu suretle sayın 
hükümete, temel gıda maddelerinde Katma Değer 
Vergisinin sıfıra kadar indirilmesi yetkisini öngören 
bir değişiklik, böylece yüce Meclis tarafından kabul 
edilmiştir. 

Sayın hükümet, yasanın yürürlüğe girdiği tarih
ten bu yana, bu konudaki yetkisini kullanarak, te
mel gıda maddelerinden Katma Değer Vergisi alın
maması cihetinde 'bir uygulama ortaya koymuştur. 
Bu uygulama, özellikle içinde bulunduğumuz aşın fi
yat artışları ve reel ücretlerde ortaya çıkan düşüşler 
nedenliyle, dar ve salbit gelirli geniş halk kesimleri
nin geçinebilmesinde nispî de olsa, olumlu bir etki
de bulunmuştur. 

ISon olarak, geçenlerde alınan bir kararla önü
müzdeki aydan sonra bu uygulamanın kaldırılma
sıyla temel gıda maddelerinden de 'belli bir oranda 
Katma Değer Vergisi alınması öngörülmüş bulun
masına rağmen, dün toplanan Balkanlar Kurulu, dü
şünülen uygulamamın süresiz olarak ertelenmesine 
karar vermiştir. Bu son derece isabetli olan sosyal 
nitelikli Ihiır sübvansiyondur. Hükümetin bu kararını, 
takdirle, teşekkürle ve minnetle karşılıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar, SOP sıralarından gülüşmeler) 

HÜSEYİN AVNİ SAĞBSEN (Ordu) — Onu da 
partinize allın. (Gülüşmeler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri; ancak, konuyla ilgili sözlerimin 
doğru olarak ifade edilmiş sözler şeklinde mütalaa 
buyurulacaığı düşüncesiyle, o gülen arkadaşlarıma da 
itlhaıf etmek istiyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Kionuyıla son derece yakın ilintisi nedeniyle, da
ha önce yaptığım gündem dışı veya ilgili ka
nun tasarıları üzerindeki görüşmelerde, yüce 
Genel Kurulda arza çalıştığım bir hususa da bu vesi
leyle bir kez daha değinmeme lütfen müsaade buyu-
rullsun. Konu, asgarî ücretin vergi dışı bırakılmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, asgarî ücret, işçi ve ailesi
nin yaşamını sürdürebilmesi için zorunlu olan en alt 
düzeydeki ücrettir. Günümüz koşullarında son derece 
yetersiz bulunan asgarî ücretten, halen Gelir Vergisi 
alınmaktadır. Bu adaletsiz ve haksız bir uygulama
dır. Anayasamız, ancak ödeme gücü olandan vergi 
alınmasına amirdir. Oysa asgarî ücret, uygulamada 
daha alt düzeyde realize edilmesine karşın, teoride da
hi zorunlu ve yaşamsal giderleri .karşılayabilecek bir 
ücret olduğu için, vergi ödeme gücünü ihtiva etme^ 
inektedir. 

©ir başka anlatımla, ödeme gücü, ancak yaşamsal 
ve zorunlu giderlerin üstündeki gelirler için söz ko
nusu edilebilir. Aksine bir düşünce, asgarî ücretlinin 
hayatından, biyolojik varlığımdan, insanoğlunun kutsal 
yaşama hakkından bir şeyler koparmak ile eşanlam
dadır. Şimdiye değin çeşitli arkadaşlarımla birlikte. 
komisyonlarda ve Genel Kurulda, hazırladığımız ve 
sunduğumuz tekliflerin kaibul edilmemesine karşın, 
temel gıda maddelerinden Katma Değer Vergisi alın
mamasını gerektiren düşünce ve nedenler, aynıyla, as
garî ücretin vergi dışı bırakılması konusunda da mev
cut ve geçerli olduğu gerçeğinden hareket ederek, sa
yın hükümetti bu yolda yeni bir değerlendirme yap
maya davet etmeyi, hiçbir siyasal mülahaza gütaıek-
sizin vicdanî bir görev addediyor ve sayın hükümet
ten, son kararında ortaya koyduğu sosyal ve insancıl 
anlayışı ve isabetli yaklaşımı bu konuda da göstere
ceğini ummak istiyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 

2. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan' 
m, 1 Mayıs münasebetiyle gündem dışı konuşması ve 
İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı. 

'BAŞKAN — 1 Mayıs konusunda konuşmak üze
re, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı An
talya Milletvekili Sayın Aydın Güven Gürkan, buyu
run efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
milletvekilleri, bugün partimin genel başkanı olarak 
değil, bir emekçi niteliğimle gündem dışı söz aldım. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Emek
çiye bak'(!) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa
yın milleitvekilleri, bugün çağdaş ve modern bir ya
şamın binlbir nimetinden doyasıya yararlanıyoruz. Bin-
bir çeşit mal tüketiyor, en ince ve en önemsiz ihtiyaç
larımızı dahi gidermek olanağından doyasıya yarar
lanıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz, kullanıyoruz, atıyoruz, 
üretiyoruz ve tüketiyoruz; durmadan üretiyor, durma
dan ürettiriyor ve durmadan ve hiç durmadan tüketi
yoruz. Ancak, tüm bu olanakları yaratan emeği, onun 
sahibi emekçiyi ve tüm bunların ardındaki insanı ne 
yazıik ki çok az düşünüyoruz. Daha çok yedikçe, da
ha çok içtikçe, daha çok giyinip daha çok kuşandıkça 
ve tüm bunları yapabilmek için, giderek daha karışık 
üretim yöntemleri kullanarak, emeğin vazgeçilemez 
katkısını daha az görünebilir hale getirdikçe; emeği, 
emeğe saygıyı ve insanı yüceltmeyi giderek daha faz
la unutuyoruz. Aslî ve kutsal yaratıcı emek, yarattığı 
mal yığınlarının ardında giderek daha az görünüyor 
oluyor. Mal yığınları yükseldikçe, bir gurufo zamanı 
güneşin daha az görünmesi gibi, onu daha az görüyo
ruz; ama güneş, nasıl bizim kendisini göremediğimiz 
zaman bile dünya ve yaşam için vazgeçilmezse, emek 
de aynı ölçüde dünya ve yaşam için vazgeçilmezdir. 
Onsuz yaşam, onsuz üretim ve onsuz refah olmaz. 

Sayın milletvekilleri, birçok noktasında çarpık, dü-
zlensiz ve henüz kurumsallaşmamış bir kapitalist Tür
kiye ekonomisinde, zaman zaman vurkaçı, zaman za
man köşe dönüşü, iş bitirici, zaman zaman adaletsiz
liği ve sömürüyü, zaman zaman da rüşveti, ihtikârı 
ve ihtilası çokça ve Vicdanlarda derin ve kalıcı izler 
bırakacak biçimde yaşıyoruz. Tüm bunların ardında 
tarihî birikimler vardır. Bugünden yarına bunları 
bütünüyle düzeltmek ve hakça bir işleyişi kurumsal
laştırmak ve her geçen gün kendi içinde adaleti bes
leyerek büyütmek ve emekçilere her geçen gün daha 
fazla sosyal, ekonomik ve siyasal etkinlik sağlamak 
ve onların da özdeşleştiği bir toplumsal düzeni yarat
mak kolay değildir. 

Hiç kimseden, hiçibir yöneticiden, hiçbir hükü
metten mucizeler talep etmiyoruz. Ancak hiç kimse, 
hiçbir yönetici ve hiçbir hükümet, emeğe saygıda ku
sur etmek hakkına sahip değildir. (SHP sıralarından 
alkışlar) Emeğe saygısızlık yapanlar, emeğin sorunla
rına kayıtsızlık gösterenler, emeğin ekonomik, sosyal, 
siyasal ve demokratik halklarını tanımamak için dire
nişte bulunanlar, özünde insan olarak kendilerine kar
şı da yabancılaşmış insanlar ve yöneticiler demektir. 
Bence bir insan için yaşanabilecek en büyük dram, 
insanın kendi kendine yabancılaşmış olmasıdır. 
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Sayın milletvekilleri, eğer insanlığın ebedî ülküsü 
üretken, yaratıcı, adil, eşitlikçi, dayanışmacı ve ba
rışçı bir toplum düzeninden tarihî birikimler nede
niyle henüz daha uzaklaridaysak, henüz bunu gerçek
leştirmek olanaklarından yoksunsak, hiç değilse bu 
hedefin terk edilmediğini göstermek için, bayramsal ve 
tJörensel de olsa, emeğe saygıyı göstermek zorunlulu
ğumuz ve yükümlülüğümüz vardır. Tüm dünya, en 
kapitalistinden en komünistine kadar tüm dünya, bu
gün emeğe saygısını gösteriyor. Londra, Paris, Tok-
ya, New-York, Moskova, Prag bugün emeğin ve onun 
yaratıcı ve üreticü gücünün önünde saygıyla eğiliyor. 
IMosköva'yı New-York'a, Tokyoyu Pek'in'e bağlayan 
temel özdeşlik, emeğe duyulan saygıdır. Kim'ileri, 
kendi kurdukları düzen içinde emeği daha çok yü-
celttikleritfi, kimileri de kendi düzenleri içinde eme
ğin daha fazla saygınlaştırıldığı ve etkiınleştirild iğini 
savunuyorlar. Ama, hiçbiri emeğe, onun üretici gü
cüne ve onun saygınlığına karşı kayıtsızlık ve aldır
mazlık yapmıyorlar. 'Emeğe saygı, bir rejim meselesi 
değildir. Emeğe saygı, insanın insana ve insanlığa say-
gısidır. (SHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hangi düzende yaşarsak yaşayalım, hamigi yöntem
lerle daha üretken ve daha adil bir toplum yaraıtacağı-
mıza inanırsak inanalım, hepimizin elindeki temel güç 
ve temel dinamik, insan, emek ve onun yaratıcı ve 
üretici gücüdür. Bu gücü sahiplenmeden, bu güce duy
duğumuz saygıyı göstermeden, bu gücü korumadan 
ve onu alabildiğince saygın kılmadan hiçbir sorunu
muzu çözemeyiz. Bugün 1 Mayıs günü, Türk toplu
munun emeğe saygısını göstermekten... (ANAP sıra
larından gürültüler) 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Sayın 
milletvekilleri... (ANAP sıralarından gürültüler) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bu
gün 1 Mayıs günü... (MDP ve ANAP sıralarından 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

'BAŞKAN — Sayım milletvekilleri... Sayın millet
vekilleri, lütfen... (SHP ve MDP sıralarından karşılıklı 
konuşmalar) 

Sayın milletvekilleri, lütfen... 
- MEHMET YAŞAR (Ağrı) — 1 Mayıs yoktur Sa
yın Başkan. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bu
gün 1 Mayıs günü, Türk toplumunun emeğe saygısını 
göstermekten ve onu sahiplenmek olanağından yoksun 
tutulmuş olmasını... (ANAP sıralarından gürültüler ve 
«Moskova'ya» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen dinleyi
niz. 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bu
gün 1 Mayıs günü, Türk toplumunun emeğe saygısı
nı göstermekten ve onu sahiplenmek olanağından yok
sun tutulmuş olmasını, bağışlanamaz bir hata sayıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP ve MDP sı
ralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

(Fabrikadaki işçime, tarladaki köylüme, bürodaki 
beyaz yakalıma karşı duyduğum saygıyı göstermek
ten... (ANAP ve MDP sıralarından gürültüler, «yuh» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — ... 

saygıyı göstermekten, onunla dayanışamamaktan ve 
onu yüceltmek dilek ve kararlılığımı vurgulayamamak-
tan ötürü hüzün duyuyorum. (SHP sıralarından «(Bra-
ve» sesleri, alkışlar) 

özellikle bugün, her zamankinden daJha çok emeğe 
duyduğumuz saygıyı göstermek zorunluluğumuz var
dır. Toplumsal dengeleri altüst edilmiş, gelir ve mülk 
dağılımı insafsızca yıpratılmış, işçinin hak ve özgür
lükleri alabildiğince kısıtlanmış ve emekçisi ekono
mik, sosyal ve siyasal darboğazlara itilmiş bir Tür
kiye'yi yaşıyoruz. 

(HAYRETTİN ELMAS (tstanibul) — Bu nasıl ko
nuşma? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ver
gi kaçıranların, vurkaççıların, haksız kazanççıların 
kendilerini cennette saydıkları bir Türkiye'yi yaşıyo
ruz. Asıl böyle bir Türkiye'de... (SHP ve MDP sıra
larından karşılıklı konuşmalar, gürültüler) 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Sayın Baş
kan, böyle bir konuşmaya niçin müsaade ediyorsu
nuz? 

IBAŞKAN — Sayın .milletvekilleri, karşılıklı konuş
mayın, sayın miilletvekilleri lütfen... 

Sayın Gürkan, devam eldin. 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — 1 (Mayıs yok Sayın 

Başkan, neler söylüyor bu? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Asıl 

böyle bir Türkiye'de emeğe duyulması gerekli saygı
nın hatırlatılması ve bunu unutanların bilincinde ye
niden yer etmesini sağlamak gereklidir. 

YAŞAR ALBAYRAK (îstanlbul) — Sen kendini 
düşün, kendini... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN ı(Devamla) — Bir 
bayramı kutlamayı (hak ettiğimizi sanmıyorum, ama 
bu hatırlatmaya çok ihtiyacımız olduğunu düşünü
yorum. 
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AIBDURRAHMAN DEMtRTAŞ (Hatay) — Allah 
göstermesin. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, her toplumun ulusal ve dinî bay
ramları vardır. Bunlar güzel şeyierdir; bunlar her bi
rimize birlikte yaşamış olmanın ve birlikte kutlana
cak şieyler yaratabilmiş (olmanın eşsiz lezzetini verirler. 
Bunlarla birey olarak yalnızlığımızı aşarız, birlikteli
ğin gücüne varırız. 

Ancak, sanıyorum dünyada hiçbir ulusal sınır ve 
dinî birli'klik geröktirmayen tek »bayram, 1 Mayıs 
emek bayramıdır. 1 Mayıs bir anlamda... (ANAP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar ve «yuh» sesleri; 
SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Sayın 
milletvekilleri, lütfen... 

MEHMET BUDAK (Kırşehir) — Behiee Boran' 
laştı. 

IBİAŞKIAN — Sayın Gürkan, lütfen toparlayalım. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Biti

yor Sayın Başkan. 
1 Mayıs... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 

vurmalar) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
2. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürhan' 

in, 1 Mayıs münasebetiyle gündem dışı konuşması ve 
İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (Devam) 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar bölümün
de kalmıştık. 

Sayın Gürkan... (ANAP ve MDP sıralarından sı
ra sıra kapaklarına vurmalar). 

NUH MEHMET (KAŞIKÇI (Kayseri) — Sözünü 
geri al, sen zamanında bunları mı okudun? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... Sayın «ıiliet-
vekilkri lütfen... Sayın Kaşıkçı... (Gürültüler) 

SAFFET SAKARYA (Çankırı) — Böyle bir bay
ram yok. Sözünü kessene Sayın IBaşkan. (Gürültüler) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 1 Ma
yıs, bir anlamda... (Gürültüler) 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen oturunuz. 
(Gürültüler) 

SAFFET SAKARYA (Çankırı) — Böyle bir bay
ram yoktur, sözünü geri alsın. (Gürültüler) 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri... Sayın müllet-
vek'ileri, lütfen oturunuz. (Biledik Milletvekili Yılmaz 
Demir'in elindeki çantayı Çankırı Milletvekili Saffet 
Sakarya'ya atması; SHP milletvekilleriyle ANAP mil
letvekillerinin birbirlerinin üzerlerine yürümeleri) 

Sayın milletvekilleri, lütfen oturunuz... (Gürültü
ler) 

IBirleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.27 

Sayın milletvekilleri, bir dakika, sayın milletve
killeri, sayın milletvekilleri... (ANAP ve MDP sıra
larından sıra kapaklarını vurmalar). 

Sayın milletvekilleri, bir dakika, sayın milletve
killeri bir dakika, sayın milletvekilleri lütfen yerleri
nize oturunuz, bir dakika, bir dakika... (ANAP ve 
MDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar). 

I l 1^1 L M—ı I 

tKtNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.50 

BAŞKAN : Başkan- ekili özer Gürbüz 

KÂTtP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli), Yavuz Köymen (Giresun) 

' • 

BAŞKAN — 100 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, gündem dışı konuşma süresi kaç dakikadır; ne 
zamandan beri konuşuyoı? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Gün
dem dışı konuşmalar 5 dakikadır; kaç dakikadır ko
nuşuyor? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir dakika lüt
fen... 

Demin konuşmalarda... (ANAP ve MDP sırala
rından gürültüler). 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Sa
yın Başkan, suiistimal ediyorsunuz görevinizi. Göre
vinizi suiistimal ediyorsunuz beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir dakika lüt
fen... (ANAP ve MDP sıralarından gürültüler). 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — 
Mümkün değil bu efendim. 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Demokrasi var, 
demokrasi... 

MEHMET BUDAK (Kırşehir) — Anayasada, 
kanunda 1 Mayıs bayramı yok. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir dakika lüt
fen. 

Sayın milletvekilleri, demin... (ANAP ve MDP 
sıralarından gürültüler). 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Konuşma hakkı bitti 
Sayın Başkan. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Niye 
kürsüye çıkardınız? 

BAŞKAN — Başkanlığa, bir dakika; Neden gün
deme girildi... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Kaç da
kika konuştu Sayın Başkan? 

ABDURKAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Ken
di partinizi suiistimal ediyorsunuz, bunu yapamazsı
nız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, lütfen buyurun 
oturunuz. (Gürültüler). 

Sayın milletvekilleri, bir dakika... (ANAP ve MDP 
sıralarından gürültüler). 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Anaya
sada olmayan bir durumu Meclis Başkanının Mecli
se getirmemesi lazım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Demin ki konuşmada, sayın hatibin sözü Başkan

lıkça kesilerek ara verilmişti. (ANAP ve MDP sıra
larından gürültüler). 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Kaç da
kika konuştu Sayın Başkan; gündem dışı konuşma
nın süresi kaç dakikadır? 

BAŞKAN — Bir dakika, sayın milletvekilleri... 
Sayın Gürkan... (ANAP ve MDP sıralarından 

gürültüler). 
Bir dakika sayın milletvekilleri, hiç bir konu Baş

kanlıkça kötüye kullanılmamaktadır. (ANAP ve MDP 
sıralarından gürültüler). 

MEHMET BUDAK (Kırşehir) — Kötüye kul
landınız. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Kö
tüye kullanıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz, buyurun 
yerinize oturunuz lüt%n. Sayın milletvekili lütfen... 
(ANAP ve MDP sıralarından gürültüler). 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Bu kürsüde her
kes konuşur. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Niye 
kürsüye çıkarıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... (ANAP 
sıralarından gürültüler). Sayın milletvekilleri, lütfen 
karşılıklı konuşmayınız. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Kürsü
den insin, sonra çıksın. 

BAŞKAN — Başkanlık açıklamasını yapsın, bir 
dakika lütfen. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, niye kürsüye çıkartıyorsunuz? 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Oturtun yeri
ne... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, kürsüye açık
lamalarımı beklemeden, deminki konulmalarda... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Kürsü
den indirin. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın milletvekilleri... 
Başkanlıkça çağrılmıştır; lütfen bırakınız, Başkan

lık idare etsin. (ANAP sıralarından gürültüler ve sı
ra kapaklarına vurmalar). 

Sayın milletvekilleri... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Ge-
nel Başkan insin, ondan sonra açıklamanızı yapın. 
Sonra kürsüye çağırın. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir dakika. 
(ANAP sıralarından «İnsin aşağıya» sesleri ve sıra 
kapaklarına vurmalar). 

Sayın Gürkan, Başkanlıkça davet edilmiştir. 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Şov yap
masına meydan veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Bir dakika... Başkanlık çağrı gerek
çesini de, bir dakika izin verin açıklasın. Böyk de-
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vam edemez konuşmalar. (ANAP sıralarından gürül
tüler). 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, 1 Mayıs'ı meydanda yapmamışsa burada mı 
yapacak? Lütfen, rica ederim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 1 Ma
yıs günü neden kürsüye çıkardınız? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Kanun
ların yasak ettiği şeyi burada savunamaz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... De
min konuşmalarda... 

METİN BALIBEY (Afyon) — Otursun yerine, 
ondan sonra. 

BAŞKAN — Otursun olayı değil, otursun olayı 
değil... 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Orayı işgal 
ediyor, otursun ondan sonra. 5 dakika yerine, 25 da
kika konuşuyor. 

BAŞKAN — Bir dakika. Böyle dinlemezseniz, 
böyle karşılıklı konuşursak hiçbir sonuca varama
yız. (ANAP sıralarından gürültüler). 

Sayın milletvekilleri, lütfen... 
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 

Sayın Başkan, bir dakikanızı rica ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Soğancıoğlu, bir dakika... Lüt

fen... Başkanlık... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, yerine otursun, ondan sonra izahat verin. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Mec

liste kavgayı tahrik ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Meclisi 

çok kötü duruma getiriyorsunuz. 
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 

Rica ederim Sayın Başkan, Sayın Gürkan yerine geç
sin, açıklamanızı yapın, ondan sonra kararınız ney
se saygılı olacağız. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Milletin kür

süsünü işgal etmesin, layık değildir bu insan, niye 
göz yumuyorsunuz buna? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Başkanlık bir şahsı yerine oturtmaktan âciz 
mi? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, deminki ko
nuşmalarda söz Başkanlıkça kesildiği için, konuşan 
bir sayın milletvekilinin sözü Başkanlıkça kesildiği i 
için, Sayın Gürkan'a, sadece cümlesini bağlamak... j 
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(ANAP sıralarından, «Hayır, hayır» sesleri, gürültü
ler). 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, açıklamanızı Gürkan'ı kürsüden indi
rerek yapın. 

BAŞKAN — Sayın Soğancıoğlu, lütfen... 
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 

Aksi halde kötüye gidecek bu iş. (ANAP sıraların
dan, «İnsin aşağı» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlık na
sıl bir tutum takip ettiğini, nasıl bir konu üzerinde 
durduğunu açıklamaktadır. Sayın Gürkan'a sadece... 
(ANAP sıralarından, «İnsin aşağı» sesleri, gürültü
ler). Bir dakika... 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — İn aşağı. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Demin sadece Başkanlıkça sözü kesilmişti. Bu 

yüce kürsü sayın milletvekilleri içindir. Bir milletve
kilinin sözü usulde belli konularda kesilir. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, 1 Mayısı mı kutluyorsunuz? 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sözüne devam et
mesi lazım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilinin sözü, ara ver
mek için kesilmişti. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Ha
yır efendim, hayır. 

BAŞKAN — Şimdi Başkanlıkça, cümlesini ta
mamlamak üzere söz verilmiştir. Şu makam, şu yü
ce kürsü siz milletvekillerinindir, bu konuda söz ve
rilmiştir. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, 
kürsüyü işgal ettiriyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, eğer... (ANAP, 
MDP ve Bağımsızlar sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar). Sayın milletvekilleri, sıra kapaklarına vur
mayla bir sonuca varamayız. Başkanlık... (ANAP, 
MDP ve Bağımsızlar sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar). 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
15 dakika oldu Sayın Başkan, daha sözüne son ver
meyecek misiniz? 

BAŞKAN — Değil. Sayın milletvekilleri, geçen 
oturum, hepinizin bildiği gibi geçen oturum... 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Han
gi geçen oturum... 

H. SABRÎ KESKİN (Kastamonu) — 20 dakika 
oldu, yetmeyecek mi? 
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ABDURRAHMAN DEMÎRTAŞ (Hatay) — İs
tifa et, istifa! 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, daha dikkatli 
konuşun lütfen. (ANAP sıralarından «İstifa et!..» 
sesleri). 

Sayın milletvekilleri... 
TALÂT SARGIN (Tokat) — 1 Mayıs var mı, 

böyle bir bayram var mı? Kaç dakika oldu? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, o konu ayrı 

konudur, onu... (ANAP sıralarından gürültüler ve 
sıra kapaklarına vurmalar). 

Başkanlık... 
ABDURRAHMAN DEMÎRTAŞ (Hatay) — Sa

yın Başkan, hakkınız yok, istifa edin. 

PERTEV. AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, 1 Mayısı resmî bayram olarak burada tescil mi 
ettiriyorsunuz? 

BAŞKAN — Hiçbir şey yaptırılmıyor. Başkanlık 
içtüzük hükümlerine göre uygulama yapıyor. Demin 
belirttiğim gibi... 

ABDURRAHMAN DEMÎRTAŞ (Hatay) — iç
tüzüğü ihlal ediyorsunuz. 

METİN BALIBEY (Afyon) — indir onu kürsü
den. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen; böyle 
ayrı ayrı konuşursak bir yere varamayız. (ANAP sı
ralarından gürültüler). 

Başkanlık demin, hepinizin hatırlayacağı gibi, de
minki görüşmelerde, Sayın Gürkan konuşurken, ko
nuşmasını toparlamasını... 

ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Siz konuşturmaz-
sanız, yarın biz de Başbakanı konuşturmayız. (ANAP 
sıralarından gürültüler ve «Otur yerine» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen; sayın 
milletvekilleri, lütfen... (ANAP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar). 

Konuşmasını toparlamasını istemiştim ve konuş
ma toparlanırken... (ANAP sıralarından gürültüler). 

Sayın milletvekilleri,, konuşma toparlanırken Baş
kanlıkça cümle yarıda kesilerek... (ANAP sıraların
dan gürültüler) yani, bir sayın milletvekilinin cümle
si yarıda kesilerek ara verilmiştir. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Kaç dakika oldu 
konuşması? (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar ve gürültüler). 

BAŞKAN — Yarıda kesilerek ara verilmiştir. 
Şimdi Başkanlık, Saym Gürkan'a, cümlesini tamam
lamak üzere söz vermiştir; bunda da bir usul hatası 

yoktur. (ANAP ve MDP sıralarından sıra kapakla
rına vurmalar). 

ABDURRAHMAN DEMÎRTAŞ (Hatay) — Hak
kınız yok Sayın Başkan, hakkınız yok buna. içtüzü
ğe uymuyorsunuz. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — O, aşağı ine
cek, aşağı inecek... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... (ANAP ve 
MDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar). Sayın 
milletvekilleri... Başkanlıkça... (ANAP ve MDP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar). 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, söz vermeyeceksiniz, söz vermeyeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Sıra 
kapaklarına vurmakla, gürültüyle bir yere varama
yız. (ANAP ve MDP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar). 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, söz vermeyeceksiniz. (ANAP ve MDP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... (ANAP ve 
MDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar). 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Siz de 1 Ma
yısı kutluyor musunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Fecri Alpaslan, Sayın Fecri 
Alpaslan.. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Siz de kutlu
yor musunuz merak ediyorum; yüce Meclis ve büyük 
Türk Milleti merak ediyor; bu yüce makamda otu
rarak 1 Mayısı kutluyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Fecri Alpaslan, lütfen yerini
ze oturun. (ANAP sıralarından gürültüler). 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Siz de kutlu-
yorsanız konuşsun. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, hemen cümlenizi 
bağlayınız, süre geçti. (ANAP ve MDP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar). 

ABDURRAHMAN DEMÎRTAŞ (Hatay) — Sa
yın Başkan, kızıl propagandaya müsaade etmeyin. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
milletvekilleri... (ANAP ve MDP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar). 

BAŞKAN — Saym milletvekilleri, sayın millet
vekilleri... (ANAP ve MDP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar). 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Tutumunuz 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Saruhan, Sayın Saruhan... 
(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar). 
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İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Söz hakkı be
nimdir. Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

İnsin aşağıya lütfen. 
Tutumunuz hakkında söz istiyorum, tçtüzük bu

nu emrediyor. (SHP sıralarından «Ne sözü» sesleri). 
BAŞKAN — Başkanlığın tutumu açıktır. (ANAP 

sıralarından «Hayır» sesleri, gürültüler). Her türlü 
tartışmaya da açıktır. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
açıksa, tutumunuz hakkında bana söz vereceksiniz. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — İn, in!.. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Bu tutu

munuzu protesto ediyoruz. 
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 

Sayın Başkan, 1 Mayısı kutlamak için söz vermeye 
hakkınız yok. 

BAŞKAN — Sayın Soğancıoğlu, lütfen... 
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 

Böyle bir gündem dışı konuşma bu Mecliste yapıla
maz. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar). 

BAŞKAN — Sayın Soğancıoğlu, lütfen yerinize 
oturunuz. 

Sayın Gürkan, lütfen, konuşmanızı hemen bitiri
niz efendim. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar). 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa- ' 
yın milletvekilleri, bizim bayram geleneklerimizde 
çok güzel ve çok anlamlı bir dizeleme vardır. (ANAP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, «Yuh» ses
leri). Mustafa Kemal... (ANAP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, «Yuh» sesleri). Mustafa Kemal... 
(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
«Yuh» sesleri). Mustafa Kemal... (ANAP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar, «Yuh» sesleri). Mus
tafa Kemal... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmlar, «Yuh» sesleri). Mustafa Kemal ne güzel dü
şünmüştür... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — İn

san çocuktur, gençtir ve ergindir. (ANAP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar, «Yuh» sesleri). Ço
cuk insanımızı ve insanlığımızı, 23 Nisanda kutlu
yoruz. Genç insanımızı ve gençliğimizi, 19 Mayısta 
kutluyoruz. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, «Yuh» sesleri). Peki... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen efen
dim... 

Sayın Gürkan, konuşma süreniz .dolmuştur. (ANAP 
ve SHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmala

rı). Sayın milletvekilleri, lütfen yerinize oturunuz. 
SÜHA TANIK (İzmir) — Kâtip üyeler kürsüyü 

terk etsinler. (ANAP sıralarından «Evet, evet» sesle
ri). 

BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkan, 
siz de mi 1 Mayısı kutluyûrsunuz? (Gürültüler). 

SAFFET SAKARYA (Çankırı) — Moskova'nın 
sesi burada konuşamaz efendim. (Gürültüler). 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Kaba kuvvetle iş 
yaptırıyorsunuz. 

BAŞKAN ;— Sayın milletvekilleri, lütfen oturu
nuz. 

Sayın Gürkan... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa

yın Başkan, konuşmamın geriye kalan kısmının za
bıtlara geçmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, süreniz dolmuştur, 
cümlenizi de tamamladınız, teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Gürkan. (ANAP sıralarından 
«Yuh» sesleri). 

Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize oturunuz. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ne

den iniyorsunuz kürsüden Sayın Genel Başkanım? 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel; — Yarın burada Baş

bakanınız da konuşacaktır, aynı şeyleri mi yapalım, 
onu da mı kürsüye çıkarmayalım? (ANAP ve SHP 
sıralarından ayağa kalkmalar). 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Çıkar
ma da görelim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerini
ze oturunuz. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Burası 
Moskova'nın sesi değildir, burası Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Elgin, 
lütfen yerlerinize oturunuz. (Gürültüler). 

Sayın Ener, Sayın Elgin, lütfen karşılıklı konuş
mayınız. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlık... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, Sayın Gürkan konuşmadı, molotofkokteyli attı. 
Bu konuşma 1 Mayıs konuşması değildir, bu bir sa
botajdır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar; SHP sıralarından gürültüler). Buna müsaade et
menin vebali size aittir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerleri
nize oturunuz ve söz almadan konuşmayınız. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Bu, Başkanlık Di
vanı için bir lekedir. (Gürültüler). 
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ISMAtL DAYI (Balıkesir) — «1 Mayıs» sözcük
lerinin zabıtlardan çıkarılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerleri
nize oturunuz. 

Sayın milletvekilleri, hükümet adına cevap ver
mek üzere... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Ne hükümet adı, 
ne sözü Sayın Başkan? (SHP sıralarından gürültü
ler). 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Gündem dışı ko
nuşmanın cevabı mı olur? Konuşma istemi yerine 
getirilmemiştir, hükümet neyin üzerinde cevap hak
kını kullanacaktır? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önce şu konu
yu açıklamak istiyorum ve şu konuda anlaşmak zo
rundayız. (ANAP sıralarından «Anlaşamayız» sesle
ri). Bu yüce parlamentoda, sayın milletvekilleri ulu
su, hakkı adına Anayasa ve Tüzük uyarınca bu kür
süde konuşmalarını yaparlar; yeminlerinin de gereği 
budur. (ANAP sıralarından gürültüler, «Ne alakası 
var?» sesleri). 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Kürsüden mesaj 
verilmez. Sözünü kesin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

Sayın milletvekilinin sözü, ancak Başkan tarafın
dan ve belli konularda kesilebilir. (Gürültüler). 

Demin, birleşime ara verilmesi nedeniyle kesildi
ği için, sayın milletvekiline; cümlesini ve sözünü ta
mamlamak üzere söz verilmiştir; konu budur. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Bu, 
konuşma değil, kızıl şov. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — 1 Mayısı 
bayram olarak kutluyor. (Gürültüler). 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Başkan, ta
rafsız değilsin; istediği gibi konuşacak mı? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
İçtüzüğün 60 mcı maddesi uyarınca, hükümet söz 

istemiştir. 60 inci maddeye göre, Başkanlıkça üç üye
ye gündem dışı söz verilebilir. Eğer cevap vermek 
üzere söz isterse hükümete de söz verilir. İçtüzüğün 
60 inci maddesi konuyu böylece belirlemiştir. 

Hükümet adına cevap vermek üzere... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Konuşmacı sözü

nü tamamladıktan sonra cevap hakkı doğar. (Gürül
tüler). 

BAŞKAN — Sayın Tutum, konuşma tamamlan
mıştır... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hayır 
efendim, hayır... 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Konuşma ta
mamlanmadı, kaba kuvvetle kesildi. 

BAŞKAN — Değil, sayın milletvekilleri... 
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU - (Sivas) — 

Sayın Tutum, mesaj verildi, müsaade ediniz hükü
met de cevabını versin. 

BAŞKAN — Sayın Soğancıoğlu, lütfen efendim... 
5 dakikalık süre... 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — 20 dakika oldu. 
BAŞKAN — Hiç de 20 dakika olmadı. (MDP 

sıralarından «20 dakika oldu» sesleri). Kesilmelerle 
20 dakika oldu. 5 dakikalık süre içerisinde cevap ve
rilmiştir ve Başkanlıkça sürelere büyük bir dikkatle 
riayet edilmektedir. Bu sürelerde şayet bir tolerans 
gösteriliyorsa, cümle tamamlansın, düşüncesiyle bir 
sayın bakana veya parti ayırımı yapmaksızın bütün 
milletvekillerine gösterilmektedir; bir ayrıcalık duru
mu yoktur sayın milletvekilleri. 

Sayın Bakan, 60 mcı maddede belirtilen cevap 
hakkını kullanmak üzere, buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar; SHP sıralarından sıra kapakla
rına vurmalar). Sayın milletvekilleri, sayın milletve
killeri... 

ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Sayın Başkan, hü
kümeti ilgilendiren nedir? Hükümetin icraatıyla ilgili 
bir şey var mı? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 60 
inci maddesi, - Başkanlıkça herhangi bir takdir veya 
değerlendirme yapılmadan - hükümete cevap hakkı 
vermektedir. 

VEClHl ATAKLI (Şanlıurfa) — Neye cevap ve
riyor? (SHP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın bakan, hükümet adına cevap 
hakkını kullanmaktadırlar. İçtüzük hükümete bu hak
kı vermiştir. Cevap hakkını kullanacaklar sadece. 
(SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar). 

ALI İHSAN ELGİN (içel) — Sayın bakan cevap 
veremez; çünkü kendileri de istanbul mitingindeydi. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan... (SHP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar). 

ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın bakan cevap 
veremez efendim. (SHP sıralarından sıra kapakları
na vurmalar). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, uygulama bir 
içtüzük gereğidir. Sayın bakan, İçtüzüğün kendileri
ne verdiği cevap hakkını kullanacaklar. 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Tamam efendim, gayet tabiî... (SHP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar). 

ALI İHSAN ELGİN (içel) — Sıddık Bilgin'i an
latacak herhalde. (SHP sıralarından gürültüler). 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
geçmişte bugün Türk Milletinin hafızalarında, hiç 
de övünülecek izler bırakmamıştır. 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Ordu) — O senin 
fikrin. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bu nedenle bugüne, Türkiye'deki olay
ları takip ederek geldik ve bugün Türkiye'de hiçbir 
nahoş hadisenin cereyan etmediğini memnuniyetle 
gördük. (ANAP sıralarından alkışlar). 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Kara
kollara uğrayın görürsünüz; karakollar dolu dolu. 

ALI İHSAN ELGİN (içel) — Sen önce Sıddık 
Bilgin'in hesabını ver. (ANAP esıralarından «Kes se
sini be» sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

ALI İHSAN ELGÎN (İçel) — Siz bizi konuştur
muyorsunuz, kendinize gelince bağırıyorsunuz; gelin 
bir de dövün bizi. 

BAŞKAN — Sayın Elgin, lütfen efendim... 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Ve alınan mesafeden duyduğumuz 
memnuniyet -içerisinde Meclise geldiğimizde gördük 
ki, Türk Milletinin dışarıda yapmadığını Mecliste 
yapmaya çalışıyoruz. (SHP sıralarından gürültüler; 
ANAP sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri). 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ola
maz, olamaz... 

ALI İHSAN ELGİN (içel) — Söz hakkı doğdu... 
(SHP sıralarından, sıra kapaklarına vurmalar). 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri... 
Lütfen Sayın Elgin... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Burada, milletvekilliği görevimize baş
ladığımız an yapmış olduğumuz yemine sadakat gös
termedik... 

ALİ İHSAN ELGlN (İçel) — Onun için işken
ceyle adam öldürtüyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
Sayın Elgin... ] 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bu yeminde, Anayasaya, kanunlara uy
gun hareket edeceğimizi belirtmiş olmamıza rağmen 
ve Türkiye'de 1 Mayıs gününün işçi bayramı olma
masına rağmen, bayram olarak ilan edilmesini üzün
tüyle tespit ettik. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar; SHP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar). 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Kim 
ilan etti, kim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Geçmiş 1 Mayıs günlerinde İstanbul' 
da vatandaşımızın tümüyle sokağa çıkamadığı gün
leri yaşadık... 

ALI İHSAN ELGİN (içel) — Şimdi de Doğuda
ki vatandaşımız yaşıyor aynı günleri. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Eğer arzu edilen, yine o günler ise, 
eğer arzu edilen, yine o meydanlarda Marks'ın, Le-
nin'in posterlerinin asılması ise, işte kavgamız bura
dadır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
SHP sıralarından' gürültüler). 

ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Doğuda vatandaş 
işkence görüyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Şundan hiç kimsenin şüphesi olmama
lıdır ki, biz o posterleri astırmayacağız... (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; SHP sıraların
dan «Sayın Başkan, bu ne diyor» sesleri, gürültüler). 
Astırmak isteyenler varsa katiyen ve katiyen emelle
rine kavuşamayacaklardır. Bu, bütün dünyaca bili
ne... (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
MDP ve bağımsızlar sıralarından alkışlar; SHP sıra
larından gürültüler). 

ALI İHSAN ELGlN (içel) — Yuh, yuh!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — «Türk işçisinden yana olmadığımız» 
ifade edildi. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Doğru!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Ve denildi ki, «Bugün yiyoruz, içiyo
ruz, bolca tüketiyoruz; ama bunları üretenleri düşün
müyoruz». (SHP sıralarından «Doğru, doğru» sesle
ri). 

VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — Anasını ağlat
tınız milletin. 

ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Sizi işçiler oya
cak. 
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İÇİŞLERİ BAKANİ YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Düşünelim, doğrudur; eğer bolca yi-
yorsak, bolca üretiyorsak, bu bazılarının söylediği 
gibi üç - beş kişinin yiyeceği, içeceği miktarda mı
dır? Bu, bütün Türkiye'nin, insanlarımızın yediği, iç
tiği üretimdir; işçi de, köylü de, memur da, patron 
da nasibini alır. (SHP sıralarından alkışlar, gülüşme
ler). Eğer, bu düşüncede olunmasa idi, TÜSlAD'la 
oturup konuşulmazdı. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar; SHP sıralarından alkışlar, gülüşme
ler). Eğer, TÜSlAD'la oturup konuşmanın yankıla
rını, bu şekilde değiştirmek istiyorsanız, burası yeri 
değildir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

DURCAN EMÎRBAYER (İzmir) — Demirel ge
liyor!.. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın genel baş
kanın konuşmasının, TÜSlAD'la ne ilgisi var? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Türkiye'de rüşvet yok. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Rüşvet var rüşvet. 
BAŞKAN — Sayın Elgin... 
İÇİŞLERİ BAKANİ YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Türkiye'de haksız kazanç yok. (SHP 
sıralarından gürültüler). 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Rüşvet var; hepi
niz zengin oldunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bunların hepsi geçmişte kaldı ve sı
kıntı zaten buradan kaynaklanmaktadır. (SHP sıra
larından gürültüler). 

Artık tahsis yoktur, çift fiyat yoktur... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Öğretmen tayini 
200 bin lira. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Karaborsa yoktur. (SHP sıralarından 
gürültüler). 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — «1 Ma
yıs» yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Alnı terleyen kazanır, kanunlara uyan 
kazanır. (SHP sıralarından gürültüler). 

Türkiye'de Anayasa vardır, kanunlar vardır... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — İZDAŞ da vadır. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Hiç kimse, mevcut kanunlara rağmen, 
kanunsuz davranışlar içerisinde bulunamaz ve hükü
metten prim bekleyemez. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). Bu, gayet açık ve nettir. 
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ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sıddık Bilgin'in 
ölümünü izah edin. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
Devamla) — Biz, Türk işçisini gayet iyi tanıyoruz; 
Tüfk işçisini, bizim kadar iyi tanıyan olacağına ihti
mal veremiyoruz. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar, gülüşmeler). Türk işçisi de bizi tanıyor; her 
zaman tanımıştır. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — iyi tanıyor. 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Bakan, Sıd

dık Bilgin'in ölümünü açıklayın. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Onu istismar edenlere, onu kanunsuz 
davranışlara sürükleyenlere müsamaha etmediğimiz 
içindir ki, bazı çevrelerce hoş karşılanmıyoruz. Bu 
bizim için beis değildir. Elbette biz, kanunlar çerçe
vesinde, doğru bildiğimiz yolda, Türk işçisinin, Türk 
köylüsünün, Türk insanının ve Türkiye'nin menfaat-
ları uğrunda çalışıyoruz. 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; SHP sıralarından gülüşme
ler). 

BAŞKAN — TeşekMir ederim Sayın Balkan. 
3. — Ankara Milletvekili Hüseyin Barlas Doğu' 

nun, Parlamentolararası Birliği Türk Grubunun son 
çalışmalarıyla ilgili gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Parlamentolararası Birlik Türk Gru
bunun son çalışmaları hakkında, Parlamentolararası 
Birlik Türk Grubu Başkanı Ankara Milletvekili Sa
yın Barlas Doğu konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Barlas Doğu. 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; bugün gündem dışı söz 
alarak, Parlamentolararası Birlikte, ulusumuzu nasıl 
temsil ettiğimizi, demokrasiye nasıl güç kattığımızı, 
nasıl bir anlayışla sizleri temsil ettiğimizi ve yurt dı-

,, şından görüntünün ne olduğunu, göğsümüzü kabar-
L tacak kadar Türklükle dolu, milliyetçilikle dolu, he-
I pinizi gururlandıracak olayları nasıl yaşadığımızı di-
I le getirecektim. 
I Biliniz ki, Anamuhalefet Partisinin sözde Genel 
I Başkanının basiretsiz konuşması, 1 Mayısı burada 
I kutlama izni, bizim tarafımızdan tasvip görmez; Mos-
I kova yolları açıktır; burada asla izin verilmez. (SHP 
I sıralarından gürültüler, ANAP sıralarından alkışlar). 

SURURt BAYKAL (Ankara) — Moskova'ya sen 
I gidersin. 

BAŞKAN — Sayın Doğu... 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 

j Moskova kelimesini geri alsın. 
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M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın Doğu... 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Bili

niz ki, demokrasiye olan inancımız, parlamentoya 
olan inancımızda-. (SHP sıralarından gürültüler «Yuh» 
sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Doğu, Sayın Doğu... 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Sa
yın Başkan, şimdi size teslim edeceğim bu çanta, 
SHP kanadından, milletvekillerinin başına atılan çan
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, lütfen söz aldığınız 
konuda konuşun. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Söz 
aldığım konuya geliyorum efendim. 

İşte bu çantanın nasıl bir mana ifade ettiğini ve 
ne getireceğini tasviplerinize sunuyorum Sayın Baş
kan. (SHP sıralarından gürültüler). 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sovyet ta
sarısına olumlu oy verdiğinizi unutmayın. Sovyet ta
sarısına nasıl oy verdin; burada onun hesabım ver; 
sahtekâr. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Sa
yın Başkan, mutlaka gereğini yapacaksınız, bunda 
hiç şüphem yok. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, lütfen söz aldığınız ko
nuda konuşun. (SHP sıralarından gürültüler). 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sovyet tasa
rısına nasıl oy verdin; burada onu anlat 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sataşma var 
Sayın Başkan. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Siz
leri ben dinledim, müsaade ederseniz konuşmama 
devam edeyim. (SHP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatip konuş
masını sürdürüyor, lütfen... 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Meclisten al
dığın milyonların hesabını ver burada. (Gürültüler). 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Siz, 
bu Meclisin haysiyetine gölge düşüren... 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Seni sahte
kâr seni; seni bu Meclise ben teşhir edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Doğu... 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Siz, 

bu Meclisin bağımsızlığına gölge düşüren eski baş
kan; söz hakkınız yok. (ANAP ve SHP sıralarından 
ayağa kalkmalar, gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
HÜSEYtN BARLAS DOĞU (Devamla) — Din

leyiniz efendim anlatacaklarım var. 
CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sahtekâr

sın!.. (Gürültüler). 
HÜSEYrN BARLAS DOĞU (Devamla) — Sah

tekâr sana benzer Karakaş; senin kim olduğunu her
kes biliyor. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, böyle karşı
lıklı konuşursak, hiçbir sonuca gidemeyiz. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Sa-
yuı Başkan, ıttılanıza arz ediyorum; Sayın Karakaş 
bana «sahtekâr» demiştir, kendisini buraya davet edi
yorum. 

Eğer biraz yüreğin varsa çık dışarıya. (SHP sıra
larından güıültüler). 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zongundak) — 
Terbiyeli ol. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Ben . 
terbiyeliyim. (ANAP ve SHP sıralarından gürültü
ler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... Sayın millet
vekilleri... 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sahtekâr diye
mezsin; sahtekârlığı sen yapıyorsun. 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sahtekâr ta
biî. (Gürültüler). 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Sah
tekâr babandır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen... Sayın 
milletvekilleri lütfen... 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Sa
yın Başkan müsaade ederseniz konuşmama' devam 
edeceğim. (SHP sıralarından gürültüler). 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
SHP'nin tüzelkişiliğine sataşma yapmaktadır; hati
bin, sözünü geri alması lazım. (Gürültüler). 

ÖZDEMİR PEHLİVANOĞLU (İzmir) — 1. Ma
yısı kutlayanların hepsi kalktı gitti. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerleri
nize oturunuz. 

Sayın Doğu, biliyorsunuz, söz aldığınız konu bel
liydi, ona geliniz. 

Yalnız, bir noktada SHP Grubundan «Çanta atıl
dı» diye bir söz vardı; çanta bir milletvekili tarafın
dan atılmıştır. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Moskova yolun
dan söz etti; gönlünde yatan yoldan söz etti. Misliy
le iade ediyorum sana; gönlündekini söyledin. 
(ANAP sıralarından gürültüler). 
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HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Ben | 
mi? (SHP sıralarından «Sen» seslen). I 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Te

ker teker konuşunuz... (SHP sıralarından gürültüler). 
Cevap istiyorsanız teker teker konuşunuz. I 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — T3ir genel başkana 
«hayvan» diye bağrıldı burada; ayıptır. (ANAP sıra
larından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Sa

yın Başkan, müsaade ederseniz söz aldığım konıı 
üzerinde konuşacağım. I 

BAŞKAN — Sayın Doğu, ona geldik; ancak 
«Moskova yolu açıktır» diye bir ifadeniz vardı. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — 1 Ma
yısı kutlamak isteyenlere Moskova yolu açıktır, de
dim; tekrar ediyorum Sayın Başkan, (SHP sıraların
dan sıra kapaklarına \urmalar). 1 Mayısı Türkiye' 
de kutlatmayız. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). Beceremezsiniz... Yapamazsınız... (SHP sı
ralarından gürültüler). 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Başkanım, 
şov yapsın diye mi çıkardınız oraya? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Mü

saade ederseniz konuma gireceğim. 
VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Edepli konuş, 

edepli. 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Me

rak etaîeyin efendim. 
Müsaade ederseniz konuma gireceğim. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Edepli ol biraz. 
BAŞKAN — Sayın Doğu, Sayın Doğu... 
Sayın Ataklı... 
VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Moskova'ya gi- j 

den sizlersiniz, o kapıyı açan sizlersiniz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 

Sovyet önerisine oy vermedin mi? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 

Sovyet önerisine sen oy vermedin mi? J 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen... 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Ben 

milletvekiliyim. 
MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — j 

•Sovyet önerisine oy veriyorsun, sonra da konuşuyor- | 
sun. i 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Evet, konunuzla... 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Moskova ile dost

luk kuruyorsunuz, cemiyetler kuruyorsunuz. Dostluk 
grubu kuramazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Elgin, Sayın Elgin, lütfen... 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Ana

yasayı size çiğnetmem, Anayasaya aykırı bayram 
yaptırtmam. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Kim oluyor da, 
«çiğnetmem, yaptırtmam» diyor? 

BAŞKAN — Sayın Doğu, konuşmanızı sürdürü
nüz. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Gi
den gidiyor, sen konuşmana devam et. İsteyen git
sin, yolu açık. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Ben 
de, «İsteyen gitsin, yolları açık» dedim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili*, lütfen... 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sözünü geri alsın. 
VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sözünü geri al

sın. -—• 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Amerika yolu da 

açık... 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Sa

yın Başkan, bu dönem Parlamentolararası Birlik 
Türk Grubunu şu., arkadaşlarım temsil etmişlerdir: 
Sayın A'fcgün Albayrak, Sayın Adnan Tutkun, Sayın 
Fahrettin Kurt, Sayın Necla Tekinel, Sayın Murat 
Sökmenoğlu ve müşaMir olarak Sayın Oral A'kgüm. 

İBenim başkanlıği'mda, gördüğünüz g'ilbi, Anamu-
haîefet partinin kendi iç seçimini bitiremediği için 
katılamadığı bir demokratik platforma, bir parça 
aksayarak, çalışma yapmak üzere gittik ve - eğer 
dinlemek lütfunda bulunursanız - göğsümüzü kabar
tacak neticelerle de geldik. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Doğru, doğru... 
HÜSEYİN BIARLAS DOĞU (Devamla) — Par-

lamen'Cölararası Birlik, kurulduğundan bu yana, ilk 
defa İslam parlamenterlerini bir araya getirerek İs
tanbul'da İslam Parlamenterleri Dayanışma Toplan
tısını gerçekleştirmiş, ve bÜr önçalışma yapmıştır. 

19 üyeli birliğin, 14 üyesinin katıldığı bu toplan
tıda, Birleşik Arap Emirlikleri, Cibuti, Fas, Irak, 
Kuveyt, Malezya, Pakistan, Senegal, Somali, Tunus, 
ov S2ıh''b'. olarak Türkiye, Ürdün ve gözlemci olarak 
Fili'SlOn Kurtuluş Örgütü ve Kuzey Kvbns Türk 
Cumhuriyeti katılmıştır. 
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Muhterem milletvekilleri, ilk döfa yapıldığını söy
lediğim bu toplantıda alınan karar da çok enteresan
dır. Yine Lale Devrinden bu yana gerileme döne
mini yaşamış Osmanlı imparatorluğunun, tekrar ile
riye doğru hamle yaptığı,. İslam kardeşlerini çatışısı 
altında, şamsiye'si altında topladığı zamandan sonra
ki ilk mini toplantıdır. Bu toplantıda 7 ülke kılavuz 
(takipçi) olarak seçlilrniştir. Gururla söylüyorum; bu-
işin başkanlığını da biz yürütüyoruz. İslam ülkeleri
nin siyasal ve ekonomik dayanışmasını esas alan ve 
'bu manada bir beraberlik sağlanması için çaiba sarf 
eden bu (birliğin üyesi ve 'başkanı olmaktan gurur 
duyuyoruz. 

1 300 parlamenterle temsil edilen Dünya Par-
lamenitolaranası Birlik platformunda, sizleri temsil 
öden müiletivdkilleri, silahsızlanma nükleer ve kimya
sal silahlardan arınma, gdlişıriiş ülkelerin az geliş
miş ülkeler üzerindeki baskılarının azaltılması, yaş
lılara saygının artırılması, dünyadaki gerginlik böl
gelerinin kaldırılması uluslararası terörizmle mücadele 
'konularında ve ülkelerin siyasal ve ekonomik sorun
ları konularında tebliğler vermiş ve alkışlanmışlardır. 

ilik defa yine bu toplantıda, Güney Kıbrıs dele
gesinin sözü kesilerek, «Maalesef burada bulunma
yan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin' en azından, 
'seçilmiş milletvekillerini gözlemci olarak yollaması 
ve kendi haklarını kendisinün savunması» temenni 
editoiş; bunun karşılığında Kuzey Kıbrıslılar tara
fından büyük alkış görmüştür, 

iBulgaristan konusuna değinilmiş; Bulgar Grup 
Balkanı, Türkiye ile (bizimle) bir toplantı yapmak 
istemiş ve bu konuda aradaki husumetin kaldırıl
ması içlin Balkanlar'da bir milletvekilleri topluluğu 
•ihdası için çağrıda bulunmuştur. KendisÜne cevabı
mız aynen şöyledir: Biz, komşu ülkeler önce anlaş
mayı deniyoruz; anlaşamadığımız ortamlarda, konu
ları uluslararası platformlara götürüyoruz. Bizim, 
Bulgaristan'la, Bulgaristan'daki Müslüman azınlığın 
sorunlarından başka birinci çizgide konuşacağımız 
konu yoktur. Zamanı gelince, ümit ediyoruz ki, bu 
anlayışı bizle gösteririsiniz ve görüşürüz. 

Sayın mill'etivekrlferi, «Oniki artı grubu» diye 
bilinen Batı grubuna, Türkiye'nin dahil edilmesi 
için gerekli çabalar gösterilmiştir, gerekli çalışmalar 
yapılmıştır gerekli kulis faaliyetleri bitirilmiştir; önü
müzdeki donemde Arjantin'de yapılacak toplantıda 
da üyeliğimiz tescil edilecektir. 

Bu toplantı sonunda 13 - 19 Nisan tarihlerinde 
Amerika Birleşik Devletlerindeki Türk Gününe ve 
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Türk Yürüyüşüne katıldık. Gururla ve iftiharlarla 
söylüyorum ki, Türkistan Türkleri, Karaçay Türkle
ri, Azerbaycan Türkleri, Kırım Türkleri, Kafkas 
Türkleri, Bulgaristan ve Balkan Türkleri, Kıbrıs 
Türkleri ve «Ne mutlu Türküm diyene» diyen, soy
daş ve vatandaşianrnıızdan oluşan on bin kişi, Ame
rika Sakaklarını, Beşinci Avenueyü dallga dalga kır
mızı beyaz renklerimizle süslemiş ve Türkün onu
runu, Türk'ün varlığını dost düşmana, bir kez daha 
göstermiştik. •' 

Türkiye Büyük Mlillet Meclisi bünyesinde geçen 
sene kurduğumuz Amerika Birleşik Devletleri Des
tek Lobisi, her türliü partizanlığın ötesinde, bütün 
milletvekillerine açıktır. Bu konuda hizmet vermek 
isteyen bütün milletvekilli kardeşlerimi açıkkalplilik-
le davet ediiyorum. 

'Bu heyecanlı havanın ötesinde, dışarıdan getirdi
ğim ve sizlere vereceğim daha çok güzel mesajlar var
dı; üzgünüm ki babJCsız bir konuşmadan sonra söz 
aldım ve üzgünüm İki.. 

İM. SBYFt OKTAY (Ankara) — Ne demek isti
yorsun?! 

İM. TURAN BAYlEZlrr (Kahramanmaraş) — Ne 
demek bu? 

HÜSEYİN BARiLAS DOĞU ([Devamla) — İs
tediğim mesajı sizlere sunamadım. Yine de, dinle
mek Hü'tifurada bulunduğunuz için, teşekkür ederim 
efendim. 

Saygilanrnîa. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İSMAÜL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

usul hakkında söz istiyorum. 
IBAŞKAN — Sayın Saruhan, o konu görüşüldü. 

Bir usul hatası olduğunu sanmıyorum, 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Efendim, be

nim söz hakkım... 
BAŞKAN — Bir usul hatası varsa, lütfen ye

rinizden belirtin, şu konuda diye; çünkü biraz önce 
konuşuldu, belletildi, cevap verildi; usulî bir eksik
lik yoktur. 

Hangi konuda usul eksikliği var diyorsunuz, ye
rinizden Ibeliirtiniz. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
konuşmacı 1 Mayıs için, Türk Anayasasında ve 
kanunlarında bayram olmadığı hailde «bayram» ke
limesini kullanmışfaır; bir. 

'BAŞKAN — Usulle ilgili bir şey söyleyin lütfen. 
İSMAİL .SARUHAN (Ankara) — İçtüzüğe ay

kırı şekilde davranıp, foto muhabirlerine, konuşma
cının konuşmasını yaptığı sırada, içeri girdiklerinde 
müdahale etmediniz; İki. 
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İçtüzükte şu localarda kimlerin oturacağı kaydı 
varken, siz orayı gereksiz, sendikacı veya başka in
sanları oraya doldurmak suretiyle, o 'hakkı da suiis
timal ettiniz; üç. 

Bu üç nokta ile ilgili tutumunuz hakkında söz 
istiyorum.! 

BAŞKAN — Sayın Sarıihan, fotoğrafçılar Başkan
lıktan resim çelkmek üzere izin almışlardır, sonra 
da haber gönderilmiştir ve çıkmışlarıdır. 

(Localar meselesi bir başka konudur, gündemle 
ilgili konu değildir. 

Burada görüşeceğimiz başkaca usulî bir eksik
lik yoktur. (ANAP sıralarından «Çanta atıldı Sa
yın Başkan» sesleri) 

Ayrı konudur, yani... 
(M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, «Gündeme geçiyoruz» dedlinliz. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğün 68 inci maddesine aykırı olarak, çirkin 
söz söyleyenler hakkında, çanta atan bir milletve-
kiliniın davranışı hakkında herhangi bir cezaî mü
eyyide de uygulamadımız. Atılan çantayı, bir arka
daşımız kürsüde size teslim etmiş olduğuna göre, 
tutumunuz hakkımda bundan başka söylenecek daha 
ne olabilir? 

BAŞKAN — Sayın Sarühan,- görüşlerünıiz anla
şılmıştır, başka bir şey yoktur. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğün 64 ünoü maddesi gereğince ve istemiş ol
duğuma göre her şeyden önce bana usul hakkında 
söz vermelisiniz. 

BAŞKAN — Sayın Sarühan, 'sözünü ettiğiniz 
madde, usulî bir eksikliği tespit edip, bunu düzeltme 
konusundadır,ı 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Eksik efen
dim, eksik... 

BAŞKAN — Siz görlüşıleriimzi söylediniz. Görüş
lerinizin bir bölümü, bu uygulama ile ilgili; bir bö
lümü genel uygulama ile ilgilidir, bu görüşleriniz 
Başkanlıkça dikkate alıiıaoaktır Sayın Saruhan. Baş
ka usul eksikliği yoktur. 

İSMAİL SARÜHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
tutumunuz hakkında söylemek istediklerimin hepsi
ni burada ifade edemiyorum, müsaade ederseniz kür
süden dille getirmek istiyorum. 

içtüzüğün ilgili maddesi, Başkanın tutumu hak
kındaki söze öncelik tanır.j 

BAŞKAN —Söylem'iş olduğunuz hususları al
dım, ancak bunun dışında «Başkanın tutumu» diye 

usul müzakeresi söz konusu değildir; gündeme de 
geçmiş bulunuyoruz. Lütfen, Sayın Sarühan... 

ıSöyledikleriiniz zapta geçmiştir. Başkanlıkça dik
kate alınacaktır. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

1. -— Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt ve 9 Arkadaşının, Kamu Kesimindeki Savur
ganlıkların Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirleri Tespit 
Etmek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araş
tırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/17) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi var
dır; Gutuyorum:' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kalkınma çabalarında olumlu sonuca ulaşabil

mek, sürekli ve önemli ölçüde verimlilik artışı sağ
lamakla olanaklıdır. 

Kaynaklan kıt olan az gelişmiş ya da gelişmek
te olan ülkelerde ve özellikle Türkiye'de kalkınma 
ve verimlilik artışı çabalarını 'boşa çıkaran, en azın
dan törpüleyen en önemli darboğaz, ister kamu 
kesiminde ister özel kesimde olsun, bir türlü gidere
mediğimiz ya da azaltamadığımız, savurganlıktır. 

Savurganlık, gereğinden çok ve 'boşuna harcama
dır. 

Kaynakların verimli kullanımı, belli bir kamu 
fonu ile en fazla mal ve bizime t sağlanması, mal ve 
hizmetlerin en az bedelle elde edilmesi özellikleri
min, ıbir başka tanımlama iıle optimum faaliyet veri
minin sağlanamaması, kamu kesimindeki savurgan
lığı gösterir. 

Kamu kesiminde, bu cümleden olarak, genel ida
re, katma bütçeli idareler, yerel yönetim birimleri 
(belediyeler ve lil özel idareleri), döner sermayeli ku
ruluşlar ve nihayet kamu liktisadî teşebbüslerinde 
kelimenin tam anlamıyla ve olağanüstü boyutlarda 
savurganlık vardır. 

Personel çokluğundan, verimsizliğinden, yönetsel 
verimsizliğe; eksik kapasitelerden, yıkılmaya, çürüme
ye, terk edilen değerlere; mevzuat yapımızdan, bü
rokrasiden, bilgisizlikten, hesapsızlıktan, kötü kuılla-
nıma; yatırım savurganlıklarından, gösterişçi giderle
re; organizasyon bozukluklarından, koordinasyon 
noksanlıklarına kadar içimde 'bulunduğumuz bir sa
vurganlıklar manzumesinin yüzlerce, binlerce sanife-
sini hepimiz içimiz sızlayarak İbretle seyretmekte-
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Söz konusu savurganlık yalnızca bugünün soru
nu değildir. Türkiye Cumhuriyetinin olanakları, nice 
yıllardır (savurganlık canavarının pençesindedir. 

Söz konusu savurganlık yalnızca bugünkü siya
sal iktidarın da sorumluluğunda değildir, özellikle 
son 35-40 yıldır tüm siyasal iktidarlar bu sorumluluk
ta paydaştır. 

İşbaşına geçen her hükümet, işbaşına geçtiğinde 
ya da işbaşında bulunan her hükümet, hükümet et
tiği her yılda, hatta her üç-beş ayda azamî tasarruf 
genelgeleri yayınl'amakla beraber; her bütçe ve her 
'bütçe görüşmesi tasarrufa azamî özen gösterilecektir 
cümleleriyle dolu olmasına karşın, bu afet hükmünü 
sürdürmeye devam etmektedir. 

(Birey (yurttaş) ve kuruluşlar, eğitimimiz, değer 
yargılarımız bu yolda köktenci 'bir şoka tabi tutul
madığı sürece de, savurganlık afeti hükmünü sür
dürmeye devam edecektir, 

Başta Parlamento, tüm devlet organları olmak 
üzere, iktidarda odsun muhalefette olsun, siyasî par
tiler ve yurttaşlar için bu şoku yaratmak, önemse
mezlik edilemez, görmemezlikten gelinemez ve üze
rine gitmekten kaçınılamaz, ulusal ibir görevdir, bir 
yurttaşlık borcudur. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 98 inci, içtüzüğümü
zün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, «Kamu 
kesimindeki savurganlıklar ve giderilmesi için alına

cak önlemler» konusunda bir Meclis araştırması açıl
masını saygı ile aırz ve ıteklif ederiz. 

Ohural 'Şeref Bozkurt Reşit Ülker 
Çanakkale İstanbul 

Hayrulla'h Olca Melhme't 'Kemal Gökçora 
İzmir ©ursa 

M. Şükrü Yüzfbaşıoğlu M. Nuri Üzel 
Afyon Eskişehir 

Orhan Otağ Sali'h Günıgörmez 
Kocaelıi Kocaeli 

Hüseyin Aydemir S. Hüsamettin Konuksever 
İzmir Edirne 

©AŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştır

ması açılıp açılmaması konusunda ön'görüşme, sıra
sında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, (6/724) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi (4/210) 

IBAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine 
dair önerge vardır okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 44 üncü sırasında yer alan 6/724 sıra 

sayılı Sosyal Sigortalar 'Kurumu ile ilgili soru öner
gemi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Yılmaz Hastürk 

İstanbul 
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

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 — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 indi sıradaki, İçel Milletivekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, ısözlü sorusu, soru sahibinin görevli olması 
nedeniyle ertelenmiştir. 

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

'BAŞKAN — 2 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbaritoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'deki bazı 
yönetici'lefin gıda alımlarında usulsüzlük yaptıkları 

iddiasına ilişkin, Ulaştırma Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Nallbaritioğlu?.. ©urada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Kamu Ortaklığı Fonunun 1984-1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı-Abdullah 
Tenekecinin cevabı (6/654) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonunun 
19844985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
©akanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Devlet Bakanı Sa

yın Abdullah Tenekeci burada. 
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Soruyu okutuyorum : 
Türkiye (Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın 'Devlet Bakanı ve Başlba-
kan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından ce-
vaplandırilması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân T. Arı'kaıı 
Edirne 

Soru 1. Kamu Ortaklığı Fonunda 1984 yılında 
'toplanan kaynakların tutarları ayrı ayrı nedir? 

a) Gelir ortaklığı senedi gelinleri, 
•b) 'Hisse senedi satış gelirleri (Varsa), 
c) işletme hakkı gelirleri (varsa), 
d) Altyapı tesislerinin işletilmesinden sağlanan 

gelirler, 
e) Verilen kredilerin faiz ve taksitleri, 
If) Diğer gelirler, 
g) Bu fona diğer 'fonlardan aktarma yapılmışsa, 

'tutarları Ve fonların adları. 
Soru 2. Bu fondan 1984 yılında yapılan (harca

maların tutarları ayrı ayrı ne'dir? 

a) Gelür ortaklığı senedi çıkarılacak altyapı te
sislerinin işletme, 'bakım, onarım, idame Ve benzeri 
masraflar, 

•b) Kalkınmada öncelikli yörelerde (Ve varsa di
ğer yörelerde) kamu kuruluşlarının asgarî yüzde 10' 
una iştirak ettiği yatırımlarda ve bunların finansma
nında, 

c) Gelir ortaklığı senetlerine dağıtılan meblağ-
lar, 

d) Gellir ortaklığı senedi, hisse senedi ve işlet
me hakkı uygulamasına dalhil edilecek altyapı teslis
leri ve 'bunların finansmanında, 

e) Piyasaya arz edilmiş gelir ortaklığı senetleri
nin alınmasında, 

ıf) 'Fon'un yönetim giderleri, 
lg) IBu fbn'dari diğer fonlara aktarma yapılmış-

' sa, tutarları ve fonların adları. 
Soru 3. a) Bu fondan, 1984 yılında kalkınma

da öncelikli veya diğer yörelerdeki kamu kuruluşla
rının iştirak ett'iği yatırımlara yapılan harcamalar 
aşağıdaki cetvele göre nedir? 

(Kuruluşun 
İli Adı Konusu 

Harcamanın niteliği 
Yatırıma Verilen kredi 
İştirak Tutarı Faiz oranı 

b) IBu 'fondan katkıda ıbulunulan altyapı tesislerine ıflgelir ortaklığı senedi, hisse senedi ve işlet'me hakkı 
uygulamasına dahil edilecek) yapılan harcamalarla 'ilgili Ibillgiler aşağıdaki cetVele göre nedir? 

Harcamanın Niteliği 
Ödenen Ödenen istihkak Verilen Avanslar 

Altyapı tesisi kuruluşun adı Tarihi Tutan Tarihi Tutarı 

Soru 4. Soru il, 2 ve 31deki Mlg'iler 1985 yılı için nedir? 

ÖAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Abdullah Te
nekeci, buyurun. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Arıkan'ın, Kamu 
Ortaklığı Fofftı hakkındaki sorusunun cevabını arz 
edeceğim. 

Kamu Ortaklığı Fonu : 
1984 yılında toplam l'O milyar Türk Lirası nomi

nal değerli Boğaziçi Köprüsü 'gelir ortaklığı senetle

rinin satışı yapılmıştır. İdare bütçesine 100 milyon 
Türk Lirası aktarılması dışında harcama yapılma
mıştır. 

1985 yılı toplam kaynakları 220,5 milyar olup, alt 
kalemler -itibariyle kaynaklar 'şunlardır : Gelir ortak
lığı senetleri satışı 140 milyar, altyapı tesisleri (Bo
ğaziçi Köprüsü, Keban Barajı) işletme gelirleri 70,6 
milyar; diğer gelirler 9,9 milyar liradır. 

1985 yılı toplam harcamaları ise 160,2 milyar olup, 
alt kalemler itibariyle şunlardır : Boğaziçi Köprüsü 
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ve Kdban Barajı işletme 'gideri 7,3 milyar; kalkın- j 
mada öncelikli yörelere yapılan finansman 47,6 mil
yar; Boğaziçi Köprüsü ve Kelban Barajı gelir ortak
lığı 'senetlerinin gelir payı Ödemeleri 10,6 milyar li-' 
radır. 

Altyapı tesisleri olarak .barajlar 'için sağlanan fi
nansman 82,9 milyar; altyapı tesisleri 'olarak otoyol
lar için sağlanan finansman 11,8 milyar uradır. 

ıBirinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde 
yatırım 'kredileri, altı yıl vadeyle yüzde 35 faiz ve , 
yüzde 25 bJbe oranıyla kullanılmakta olup, asgarî öz-
kaynalk oranı ise yüzüe 3ö1dur. 

ikinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde 
yatırım kredileri ise, yine altı yıl vade ve yüzde 35 
(faizle (kullandırılmakla birlikte, hibe oram yüzde 20' 
ye düşmekte, özkaynalk oranı yüzde 40 olarak (belir- I 
lenmektödir. 

İşletme 'kredilerinde' ise, (bütün kalkınmakla önce
likli yöreler için vade üç yıl, faiz oranı yüzde 35'tir. 

IBu şartlarla, 1985 yılında kalkınmada öncelikli 
dört ilimizde 1,6 milyar ile dört kuruluşun serma
yesine iştirak edilmiş, sekiz ilimizde, dördü kamu, 
Ibeşi özel olmak üzere toplam dokuz kuruluşa 42,6 
milyarlık yatırım 'kredisi, 3,4 milyarlık işletme kre
disi kullandırılmıştır. I 

Altyapı tesisleri finansmanr için 1985 yılında top
lam onal'tı (barajın inşaatında, DSİ Genel Müdürlüğü 
kanalıyla müteahhit firmalara 60,6 milyar liralık is
tihkak tutarı dışında, (bakiye avans olarak 22,2 mil
yar Türk Orası ödenmiştir. 

Altyapı tesislerinden otoyollar içün 1985 yflında 
(beş projeye; Karayolları dalhil altı kuruluşa, Kara
yolları Genel Müdürlüğü kanalıyla toplam 10,2 mil
yar Türk Liralık istihkak dışında, 1,7 ımilyar lira, I 
ibakiye avans olarak ödenmiştir. I 

Arz e'dlerim. I 

iBAŞjKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Arıkan, konuşacak mısınız efendim? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN {Edirne) — Evet 

Sayın Başkan. 
iBASKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; kuruluşların han
gileri olduğunu da sayın bakanlığa sormuştum, maa- I 
lesef cevap alamadım. 

Bizim bir atasözümüz vardır; «Söz gümüşse sü- I 
küt altındır» Bugün, «sükût altındır» diyorum ve yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. | 

i 4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) 

I 5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 

I yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/670) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü-

I zenleme Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider-
I lerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı-
I sından sözlü soru önergesi (6/697) 

BAŞKAN — 4, 5 ve 6 ncı sıralardaki, Edirne 
Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'a ait sorular, İç
tüzüğün 97 nci maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

I 7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
I ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay

larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin görevli 
olması nedeniyle ertelenmiştir. 

I 8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 - 1985 

I yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 

\ - 9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan1 

in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 • 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 

I Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 
10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

I m, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge-
I lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
I Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 
I 11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
I m, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi-
I derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz-
I lü soru önergesi (6/675) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
I m, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
I 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
I m, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'nun 

1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/677) 
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BAŞKAN — 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü sıralar
daki, Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'a ait 
sorular, İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, uygulanan ekonomik mo
dele ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi '6/679) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluş
larınca özel firmalara hazırlattırılan projelere ilişkin 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenrriiştir. 

16. — 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) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasında çalıştırılan yabancı danışmanlara ve ban
kanın dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu 
vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 17 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler 
itibariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 18 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli 
yörelere Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçe
sinden yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

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

BAŞKAN — 19 uncu sırada, istanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne 
gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın özkaya?.. Burada. 
Sayın, Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 

vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve öl
düğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, bazı vatandaşların işkence 
sonucunda sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-

merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, istanbul Milletvekili 
Bilâl Şişman'ın, Sümerbank Defterdar Fabrikasında
ki işçilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Şişman?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

K.İ.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) 

— 290 — 



T. B. M. M. B: 100 1 . 5 . 1986 O : 2 

BAŞKAN — 22 nci sıradaki İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, KİT ürünlerinin ihracına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sorusu, soru sahibinin görevli olması dolayısıyla erte
lenmiştir. 

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

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, hayalî ihracat iddiasıyla hakların
da işlem yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

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

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

. 27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvik
lerine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 24, 25, 26, 27 nci sıralardaki, Edirne 
Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın sorulan, 
İçtüzüğün 97 nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

28. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
DPT Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 28 inci sıradaki İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, DPT Uzman Yardımcılığı 
sınavına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sorusu, soru sahibinin görevli olması nede
niyle ertelenmiştir. 

29. — 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 — 29 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Kahramanmaraş - Göksün Yem 
Fabrikasınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına i'işkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel .. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Edirne Milletve
kili Türkân Turgut Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ih
raç edilen kütük ve demir - çelik mamullerinin Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu, 
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

31. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği id
dia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, Diyarbakır İlinde işkence so
nucu meydana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
iilşkin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

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

32. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'm, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İl
çesi elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde yol
suzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altay?.. Burada. 
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Cevap verecek sayın bakan .. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. 
33. — 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) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Balıkesir Milletve- I 
kili Davut Abacıgil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar 
Köyü Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapıl- I 
mayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka- I 
nından sorusu vardır. I 

Sayın Abacıgil?.. Yok. I 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. I 

34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' I 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim I 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru I 
önergesi (6/699) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sana- I 
yi ve Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin I 
Başbakandan sorusu vardır. I 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. I 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba- I 

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. I 

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

BAŞKAN - - 25 inci sırada, Erzurum Milletve- I 
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim I 
Şirketinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan so- I 
rusu vardır. I 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba- I 

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. I 
36. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'in, I 

bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em- I 
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) I 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Osman Bahadır'ın, bir I 
vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu vardır. I 

Sayın Bahadır .. Yok. I 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. I 
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37. — Edirne Milletvekili. Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçek
leştirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner' 
gesi (6/703) 

BAŞKAN — 37 nci sıradaki Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Ankan'ın sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

38. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin1 

in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Güney Anadolu Projesi ne» 
deniyle yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

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

39. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsfd krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada Adana Milletvekili 
Nuri, Korkmaz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal 
krediye ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

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

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçek
leştirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/704) 

BAŞKAN — • 40 inci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Ankan'ın sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Van İli Erciş İlçesindeki tapulama işlemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Van İli Erciş İlçesin
deki tapulama işlemlerine ilişkin Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan .. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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42. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Tokat Milletvekili 
Enver özcan'ın, Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞ
SAN Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın özcan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
43. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 

Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 43 üncü sıradaki, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in sorusu, soru sahibinin izinli olması 
nedeniyle ertelenmiştir. 

44. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür
lüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü sorju önergesi 
(6/724) 

BAŞKAN — 44 üncü sıradaki, İstanbul Millet
vekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün sorusu, geri alındığı 
için işleme konulmamaktadır. 

45. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, PETKİM - Petrokimya A.Ş. Genel Müdür
lüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin sözlü so
rusu ve Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in cevabı 
(6/725) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Yılmaz İhsan Hastürk'ün, PETKİM - Petrokimya 
A.Ş. Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıt
lara ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hastürk?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Devlet Baka

nı tarafından yanıtlanması ve gereğine müsaadelerini
zi arz ederim. 

Yılllmıaz Hastürk 
İstanbul 

1. PETKİM .-. Petrokimya A.Ş. Genel Müdür
lüğüne 237 sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis olu
nan resmî taşıtların adetleri ile bunların plaka numa
raları ve marka ve modelini bildirir misiniz? 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt 

var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu ma
kamı bildirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
• tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi maka

ma tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir mi
siniz? 

BAŞKAN — -Devlet Bakanı Sayın Vehbi Dinçer-
•Ber, buyurun ©fendim. 

ıDEVLET BAKlAlNI M. VEHBÎ DİNÇERLER 
<!ıstanbuıl) — Sayın Baş'kan, değerli üyeler; ilgili şir
ketten aldığımız bilgilere göre şu cevabı arz etmek 
istiyorum': 1 adet İMeroedeıs, 1 adet Chevrolet, 6 
adet Renault SW varmış. (Modelleri: 1975, 1978, 1979, 
1980. Plaka numarada™: 06 F 3356; 06 LS 367; 
06 TK 951; 06 TK 953; 06 UC 491; 06 TY 390; 
06 TZ 773 ve 06 UC 518'dir. 

Genel müdürlükte, 237 «ayık Yasa hükmü gere
ğince, 2 sayılı cetvelde yer alan resmî va'sıta ve hu
susî pJlaükaÜı taşıt yoktur. 

Plalka numaraları belirtilen binefk arabalarından 
bir tanesi 1402 sayılı Yasa gereği, talepleri üzerine, 
Ankara Sıkıyönetim (Komutanlığı emrine; bir tane
si Başbakanlık emrine; bir tanesi de Petrol Kanunu
nun 24/3 üncü maddesi gereğince, talepleri üzerine, 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Hastürk, bir aiçıiklamanız olacak mı? 
YIIJMAZ IMSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ha

yır efendim, teşdkiklür ederdim. 
BAŞKAN — Soru câvapilandımlmi'ştır. 
46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) 

47. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

48. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Etibank Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/728) 

49. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Di
rektörlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 

j ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
1 (6/729) 
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50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/730) 

51. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Sümerbank Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/732) 

52. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşlet
mesi Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/733) 

53. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Türkiye Çimento Sanayii T.A.S. Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

54. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/735) 

55. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/736) 

56. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) 

57. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Devlet Yatırım Bankası Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/738) 

BAŞKAN — 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 ve 57 nci sıralardaki, İstanbul Milletvekili 
Yılımaz îlihsan Has'tlüık'ün, ısoru'lan, İçtüzüğün 97 nci 
maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

58. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'unt ge
nel ve katma bütçeli kuruluşlarla kamu iktisadî te
şebbüslerine yeni alınan ve görevlerinden ayrılan per
sonele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/744) 

IBAŞKAN — 58 inci sırada, Balıkesir Milletve
killi Cahit Tutum'un, genel ve katma bütçeli kuru
luşlarla kamu ilktTsadî teşebbüslerine yenli alınan ve 
görevlerinden ayrılan personele ilişildin IBaşbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Tutum?... Yoklar. 

Sayım (Baş/bakan veya cevap verecek sayın ba
kan?... Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 
59. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin-

.göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

IBAŞKAN — 59 uncu sırada, İçel Milletvekili 
Mehmet Kocabaş'ın, Bingöl İlinde bazı emniyet gö
revlilerince çıkarıldiğı iddia edilen olaylara ffişjkin 
İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kocabaş?.., Yoklar. 
Cevap verecek sayın (bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
60. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay

valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Balıkesir Milletvekili! 
Gahİlt Tutum'un, Ayvalık Koyunda kurulan midye 
üretme çiftliği ne ilişkin Başbakandan sorusu vardı. 

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

kan?... Yoklar. 
Soru ertelienmişıtlir. 

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

BAŞKAN — 61 dinci şurada, ZonıgulMak Millet
vekili Muhteşem Vasıf Yücellin, Ordu İli Aybastı 
İlçesi Belediye 'Başkanına ilişkim İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Yücel?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

62. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, İzmir Milletvekili Hü
seyin Aydemir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımı
na ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yoklar. 
Soru ertelenmiştÜrj 

63. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Ya
tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/694) 
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BAŞKAN — '63 ündü sırada, Mufla Milletvekili 
tdris Gürpınar'ın, Yatağan Termik Santralından za
rar gören üreticilere ilişkin Enerji ve Talbiiî Kaynak
lar Bakanından sorusu vardır., 

Sayın Gürpınar?... Yolklar.. 
Cevap verecek sayın Ibaikan?... Yolklar. 
Soru ertdenmliştk". 
64. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-

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

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Muğla Milletvekili 
îdris Gürpınar'ın, Gököva Kemerköy Termik Sant-
ıralı toprak hafriyatına ilişkim, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?... Ydklar.ı 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
•Soru ertelenmiştir. 

65. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, İstanbul Milletveklili 
Reşit Ülker'in, İBavyera Televizyonunda gösterilen bir 
filme ffişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?... Yoklar. 
Sayın 'Başbakan veya cevap s verecek sayın ba

kan?... Yoklar., 
Soru ertelenım'iş'tir. 

66. — 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 — 66 ncı sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbaıntoğlü'inun, Yükseköğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın NaDbantoğlu?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
67. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay

seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

BAŞKAN — 67 ndi sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Kayseri İli Develi İlçesi Kızık Ko
yundaki afet konutları inşaatına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Saym Üner?.., Yoklar. 

Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
68. — Bitlis. Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 

sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli personele ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'in cevabı (6/707) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, BMis Milletvekili 
Faik Tarı'mcıoğlu'nun, sözleşmeli olarak çalıştırılan 
emekli personele ilişkin Başbakandan 'sorusu var
dır. 

Sayın Tarımcıoğlu?.., Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?... Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum; 

TBMM iBaşkaniIığına 
Aşağıdaki soruların IBaşIbakan Sayın Turgut Özal 

tarafından sözlü olarak sorulmasının teminini arz 
ederimi1. 

Saygıflanmla); 
14 . 4 . 1986 

Faik Tarımcıoğlu 
'Bitlis 

1. 2333 sayılı 5.11.1980 tarihli Kanun hüküm
lerine göre, kadro karşılığında em'elkli aylıkları ke-
silmeksizin çalıışjtaırılan sözleşmeli personel! sayısı ne
dir? (Söz konusu personele 1985 yılında ne kadar üc
ret ödenmiştir? 

2. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununu tadil 
eden, Tl01 sayılı ve 7.2.1969 tarMi Kanunun Elk-5inci 
maddesine ıgöre, emeklilerin ayliklarmın kesileceği ve 
bir ay içerisinde kurumlarca Emekli Sandığına bil
dirileceği amir hükmü karşısında; emekli aylıkları 
kesilerek çalışanlar ile, emekli ayılıkları kesilmeden 
çalışanlar arasındaki çelişki hakkımda ne düşünüyor
sunuz? 

3. 1101 sayılı Ek - 5 inci maddeye göre, Emekli 
Sandığına bitfdirmemliş ve emekli maaşı ödenmiş bin
lerce personel hakkında, kamuoyunda emekli maaş
larının geriye doğru alınacağı konusunda çalışmalar 
yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise, kötü 
idarî tasarrufların ve bürokrasinin basiretsizliğini ge
çim zorluğu içerisinde (bulunan bu personelle yükle
menin isalbetii var mıdır? Adil çözüm olarak ne dü
şünüyorsunuz?? 

4. Emekli memurların yaşama 'seviyesi gittikçe 
düşerken, kesilmesi öngörülen yüzde 6 primden ayrı 
alarak, »işveren 'tarafından • ödenmesi düşünülen yüzde 
18 primin işe almada olumsuz bir faktör olacağı ve 
Ibununla işçi emeklileri ıgM, emekli memurların da 
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artık iş (bulamayacağı bir gerçek olduğuma göre, 
bu (gerçeğin sosyal adalet kavramı ile bağdaşır bir 
yanı var mıdır? 

Ne çözüm düşünüyorsunuz? 
BAŞKAN — Devilet Bakanı Sayın Kâzım Ok-

say, (buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI KÂZIM ÖKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Bitlis Miil-
letlveMli Sayın Tarumcıoğîu'nun, Sayın 'Başlbakanımı-
za yönelttiği sözlü soru önergesine cevap vermek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

2333 «ayılı Kanun hükümlerine igöre, kadro kar
şı/lığında, emekli aylıkları kesillmeksizin 1985 yılında 
çalıştırılan personelin sayısı 221 adettir. Bunlara 
ödenen talban ve Itaıvan ücretleri 'brüt 20 500 lira 
ile 210 000 lira arasında değişmektedir, 

5434 sayılı »Kanuna 1101 sayılı Kanunla eklenen 
ek 5 'inci smadtie, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-
dığı IKanununa tabi daire, ikurum ve ortaklıklar ile 
bunların Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işyerle
rinde emekliliğe tabi olmayan ücretli, geçici kadrolu 
'Veya yevmiyeli hizmetlere tayin edilen emeklilerin 
burada çalıştıkları sürece, emekli aylıklarının kesil
mesini öngörmekte ve bunları çalıştıranların, duru
mu ibik ay içerisinde Emekli Sandığına biildirmesi 
mecburiyeti bulunmaktadır. 

Ancak, mahiyeti itibariiyle hizmetin .görülmesi 
mücbir sebebe dayandığı ve özel bir ihtisası gerek
tirdiği, 'ilgili bakanın teklifli ve Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının mütalaası alınmak ısuretiyle Bakanlar 
Kurulu kararıyla emeklilerin, emekli aylıkları ke-
sikneksizin, sözleşmeli olarak çalıştırılmasına imkân 
verilmektedir. 1985 yılında bu şekilde çalıştırılan 
personelin sayısı 278 adet olup, bunların ücretleri
nin tespitinde emekli aylığı da dikkate alınmakla
dır. 

Görüldüğü üzere, emeklilerin emekli aylığı kesil
meden çaliiştırabiilmesi kanunla belli ©sasılara bağ
lanmıştır. Bu sebeple, aksine bir uygulama söz ko
nusu ise, emekli aylıklarının ıgerd alınması kanunî 
bir mecburiyettir. Ancak, biraz evvel okunan soru 
önergesinde de 'ifade edildiği giibi, konunun adil çö
zümü, Yüce 'Meclis tarafından bu hafta içerisinde 
ıgetkilmiştlir. 

Arz ©derim. 
FAİK TARIMCIOÖUU ı(BMis) — Son soruma 

cevap verilmedi Sayın Başkan; sorularımın 4 üncü 
kısmı varidi, buna cevap alamadım. 

ıBlAŞKAN —. Bir açıklamanız olacaksa alayım 
Sayın Tarımcıoğlu; ancak bakanlıkça bu şekilde ce
vap verillmlişjtir,: 

FAİK TARIMCIOĞLU ıtfBitliıs) — Açıklama de
ğil tifendim, eksik cevaplandı sorum; fakat yeterli 
buluyorum., 

Teşekkür ederini. 
IBAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
69. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, 

Çevre Kanunu gereğince yapılan yönetmelik çalış
malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/708) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, izmir Milletvekili 
Hüseyin Ayidemir',in, Çevre Kanunu gereğince ya
pılan yönetmelik çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Aydemtk?... Buradalar. 
, 'Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
70. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıigil'ta, Balıkesir İlindeki zeytin üretici
lerinin bazı Sorunlarına ilişkin Sanayi 've Ticaret Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Abaeıgl?... Yoklar. 
Cevap yerecek sayın balkan?... Yoklar. 
(Soru ertelenmiştk. 
71. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacı<girtin, Eırdek Belediyesi Mücavir 
alanı içine alınan bazı köylerde vatandaşlara yapı 
ruhsatı verilmediği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve 
îsk'ân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacugil?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.,.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
72. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

emeklilere ait çeklerin bankalarca Iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

BAŞKAN — 72 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'ıin, emeklilere ait çeklerin bankalarca 
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Meontoya tabi 'tutulmasına ilişkin Barbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Abacıgil?... Yoklar. 
Sayın 'Başbakan «veya cevap verecek sayın ba-

ikan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştik. 
73. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

BAŞKAN — 73 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili IDaivut Abacigil'in, Balıkesir yöresindeki to
hum üreticilerinin atacaklarına ilişMın Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abaci'gil?... Yoklar. 
Oevap verecek ısayın 'bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

74. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Kepsut İlçesi Dispanserinin doktor ihtiyacına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/713) 

BAŞKAN — 74 üncü sıralda, 'Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Balıkesir - K'epsut ilçesi Dis-
panserMn doiktor ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Abacılgil?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın Ibakan?... Ydklar. 
Soru ertelenmiştir,; 

75. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/714) 

BAŞKAN — 75 tindi sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıigİ'in, Erdek Belediye Başkanına ilişkin 
İçişler* Bakanımdan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil!?... Yoklar. 

1. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'e kına
ma cezası verilmesi., 

BAŞKAN — Gündemlin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Geden Diğer İşler» kısmı
na geçmeden evvel, Bilecik Milletvekili Sayın Yıl
maz Demir'in, ara vermeden önceki oturumda 'bir 
sayın milletvekiline çanta atması eylemliyle ilgili bir 
başvuru aldıik ve Idurum Başkanlığımızca da tespit 
edilmiştir. 

Eylem, İçtüzüğümüzün 136 not maddesinin; 
«4. Saldırıda bulunmak, 

Cevap verecök sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertel'enmişitir. 
76. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/715) 

BAŞKAN — 76 ncı sırada, BaMcesir Milletvekili 
(Davut Abaciıgil'in, «Balıkesir - tvrinli tlçesi Korucu 
Bucağı ıMadra orman bölgesindeki kestane ağaçla-
rının kesim nedenine 'ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanımdan-sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir, 

77. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğ
la İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

iBAŞKAN — 77 nci sırada, Muğla Milletvekili 
İdris Gürpınar'ın, Muğla İli Milas İlçesinin bazı 
köylerindeki fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri ©akanından so
rusu vardır. 

Sayın Gürpınar?... Buraldalar. 
Cevap verecek sa'ym bakan?... Yoklar., 
Soru ertelenmiştir. 

78. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğ
la İli Kıyı bandı turistik altyapı geliştirme projesine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/717) 

BAŞKAN — 78 inci sıradaki, Muğla Milletve
kili Sayın İdris Gürpınar'ın, Kültür ve Turizm Ba
kanından sorusu, verilen mehil nedenliyle ertelen
miştir. 

5. Mecliste 'gürültü ve kavgaya sebep olmak...» 
fıkralarına uygun 'görülmüş ve kınama cezasını ver
meyi gerektiren bir eylem olarak 'takdir edilmiştir. 

Sayın ıDemir, savunma hakkınız vardır, bu hak
kınızı kullanmak Mer misinliz? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Demar? (ANAP sı

ralarından «Çanta var mı çanta?» sesleri) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
YILMAZ DEMİR '(Bilecik) — Çanta yok. 

VI. — DİSİPLİN CEZALARI 
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Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşla
rım; Yüce MecHsin çatısı altında, (kistlerim hür ve 
demokratik düşüncelerinin savunulması g'ereken bir 
düzeyde, ıbir yaşamda olmayı arzuluyordum; ama 
gördüm ki, bu nevli 'eylemde karşıtın ne demek istedi
ğini algılamadan bir kavga, ıgürüıM ve küfür bazına 
iletilen bir oturumu da yaşadım. (ANAP sıraların
dan «Şimdi olmadı» sesleri, gürültüler) 

(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen... 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, tüm insanların ihür düşüneceği bir ülkede 
yaşamayı ölzüyoruım.... 

EYÜP ÂŞIK (Trabzon) — Onun için çanta at
tın herhaldte.) 

YILMAZ DEMıİR (Devamla) — ...Mir konuşa
cağı bür diyarda yaşamayı istiyorum; ama görüyo
rum ki, iktidar partisi milletvekilleri, hatta hatta ba
kanları dahi, bu olgunluğu, bu varsayımı yaşamak 
İstemiyorlar... ((Gürültüler) 

ALAATTiN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan; 
yine sataşıyor. 

BAŞKAN — Sayın milile'tivekilleri, Sayın Demir 
düşündüğü bir tartışma ortamını görmek istediğini 
vurguluyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Demlir, buyurun devam edin; savunma 
hakiki, en yüce haklardan binidir, 

YIL'MAZ DEMÜR (Devamla) — Kişi ve .kuruluş
ları karşıma almayı, şiimd'iye kadar yeğlemedim; ama 
'bir şeyi yeğledim; yaşam boyunca düşünen, konu
şan; düşündüğünü bu yüce çatı altında konuşma ola
nağı sağlayan bir düzenin yaşamasını. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Onun için 
mi "çanta attın? 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Ben çanta at
tım; ama küfredidiği için attım. Yaşam boyu hiç 
kimseye küfretmediım ve hiç kimsenin düşüncesine 
saygısızlık göstermedim. 

EYÜP ÂŞIK (Trabzon) — Ama alışkanlık hali
ne igetirdiniz. 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — 'Bu üçüncü çanta. 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Hayır Sayın Fırat, 

ikinci çantadır; attığım çantayı da biliyorum. 

Yüce Mecliste bir 'konuyu yinelemekten zevk. ala
cağım ve zevk duyacağım: Düşünce özgürlüğüne 
kapalı bir ortamda bulunmak istemiyorum ve bunun 
için de mücadele edeceğim, Bugün yumuşak bir çan
ta atarsam, yarın içi dolu, taş dolu çanta atacağımı 
da Yüce Mecliste beliritaı|ekteri de zevk alacağım. 

(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler) 

MALİYE VE GÜMRÜK ıBAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Sayın Baş
kan, nasıl konuşuyor? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen,.. 
Sa'yın Demir, savunma hakkını kullanmaktadır. 

(ANAP sıralarından «Sayın (Başkan bu nasıl bir 
savunma?» sözleri) 

Sayın Demir, savunma hakkınızda yeni tehdit un
surları, yeni eylem yapacağınız biçim'inde belirttiler 
var; İçtüzüğe göre savunma hakkı kullanıyorsunuz, 
lütfen bu çerçevede bu kutsal hakkımızı kullanalım. 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Sayın Başkan, 
taş dolu çanta atacakmış, bizleri ne sanıyor? 

EYÜP ÂŞIK ((Tralbzon) — Kendisini bu çatıya 
yakıştırmıyor mu? 

METtN IBALLIBEY (Afyon) — Cezasını artırın 
Sayın Başkan. 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Bunu dışarı ni
ye atmıyorsun Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Sayın milletveklleri, lütfen.H 

YILMAZ DEMIİR (Devamla) — Sayın Başkan, 
savunmak İçlin... ((ANAP sıralarından (gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇBRLER 
(İstanbul) — Sayın Başkan, «kurşun atacağım» di
yen birine, savunima hakkını kullanıyor diye miMa* 
hale etmeyecek misiniz? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, fütifen... 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın Bakana... 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DıtNÇERLBR 

(İstanbul) — Meclislin haysiyetini korumaya mecbur
sun Sayın Başkan. 

(NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Onu Bakırköy'e 
gönderin Sayın iBaşkan. 

İBAŞKAN — Sayın (Bakan, sayın milletvekilleri; 
Yüce Meclisin, ve yüce milletvekillerinin haysiyet
lerini ve kişiliğini korumak heplm'ize ve önce de 
Başkanlığa düşer. 

DEVLET »BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLTR 
(İstanbul) — Meclisin hükmî şahsiyetini ve haysiye
tini korumak mecburiyetindesiniz. Taş girmesi, kur
şun girmesi, yasaktır; «kurşun atacağım» diyene 
de müsaade eder misiniz burada? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz bir varsayımdan 
gidiyorsunuz... 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın Başka
nım... 
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IBAŞKAN — Sayın Demir, 'bir dakika... 
Sayın millöCvelkiilü, savunma haklkınlda, belli bir 

düşünceyi ortaya getirerek, «Ben bu tip eylemi...» 
(ANAP sıralarından «Onun savunacak neyi var?» 
sesleri) 

İçtüzüğün verdiği 'bir halttır sayın milletvekilleri. 
(ANAP sıralarından «Tehdit ediyor Sayın Başkan» 
sesleri) 

Bu tip eylemi, tehditle, tekrar devam edeceği bi
çiminde ifade e'tlmiştir. 

Sayın Demir, konuşmanızın bu bölümü, savun
ma konusunu da aşarak, yeni tehdit konusu biçimine 
dönüşmüştür, 'Bunu savunma Çerçevesine alın. 

YILMAZ DElMlîiR '(Devamla) — Sayın Başkan, 
'bu yüce kürsüde bana ıbu alanağı verdiğiniz için te
şekkür ederim. 

özgürce düşünen (bir ortarrtda yaşamayı, karşıt 
ıgörüş ve fikirlere saygı duymayı yaşam boyu yeğ
ledim ve bundan .sonra da yeğleyeceğim J 

Sayın Bakan Dinçerler'e şunu iletmek isterim: 
Ben çok değerli parlamenter arkadaşlarıma ne ataca
ğımı bilirim ve bunun da bilinci içindeyim. 

(HAYRETTİN BUMAS (İstanbul) — Yani, sen 
bilerek mi attın onu? 

YILMAZ DEMİR ((Devamla) — İkinci bazda, 
sayın milleitvekiHi arkadaşlarım... 

HAYRETTİN ELMAS »(istanbul) — tn aşağı 
lütfen. 

BAŞKAN — Sayın mille'tvekilıleri, lütfen.... 

Sayın Demir, bağlayınız efendim, anlaşılmıştır. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, niye bu anlamda anlıyor
sunuz? 

YILMAZ DEMİR -(Devamla) — Sayın arkadaş
larım, yanlış algıladınız. O algılama meselesi, ben 
o bazda... (ANAP sıralarından «Kürsüden in» ses
leri) 

Lütfen, fikirlere ve konuşmalara saygılı olmayı 
bir kez daha yaşayın. 

MUSTAFA KEMAL TOGAY (İsparta) —Ne bi
çim konuşuyorsun?. Çantayı sen atıyorsun. 

(BALKAN — Sayın Deimir, «avunma.... 

YILMAZ DEMİR '(Devamla) — Sayın Başkan, 
ikl'idar partisinin bu yüce Mecliste biraz daha hoşgö

rülü ve demokratik olmasını ttstiyor, insanca düşün-
ıme koşullarını, kjşii hak ve hürriyetlerini ve parla
menter olima şartlarını da gözeterek, bundan sonraki 
eylemlerini parlamenterin kendi düzeyindeki onuru
na yakışır bibimde devam ektirmelerini düliyorum, 

HAYRETTİN ELMAS (IstarJbul) — Sayın Baş
kan, bu adamı kürsüden inidiirin, yoksa ben indirece
ğim. 

YILMAZ DEMİIR (Devalmla) — Sayın milletve
killeri, lütfen küfür etmeyiniz. Görüş ve fikirlerinizi 
bu yüce kürsüden insanca ve hakça savununuz. 

Hepsinize 'saygılar sunuyorum, sağolun. (SHP sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Yılmaz Demircin çan

ta atma eylemli... (ANAP sıralarından gürültüler.) 
»Sayın milletvekilleri lütfen ©fendim... (ANAP ve 

SHP sıralarından gürültüler.) İçtüzüğümüzün 136 ncı 
maddesindeki kmarna cezasına uygun 'görülmüştür. 
(Gürültüler) 

Kımalma cezaisi verifcnesıini kalbul edenler... (ANAP 
ve SHP sıralarından gürültüler.) Kalbul etmeyenler... 
(ANAP ve SHP sıralarından karşılıklı konuşmalar.) 
Sayın Yılmaz Demir'e kınama cezası verilmiştir. 
(SÎHP ve ANAP sıralarından karşılıklı konuşmalar.) 

Sayın milletvekilleri karşılıklı konuşmayınız lüt
fen. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
kaba ve yaralayıcı söz söyleyenleri tecziye etmeye
cek misliniz?. 

BAŞKAN — Sayın Tutu'm, yaralayıcı ve hareket 
edici konulardakıi bütün eylemlere de Başkanlıkça 
müsamaha edilmemektedir. Tüm eylemler cezalan
dırılacaktır. Ancak biliyorsunuz ki, içtüzük ne şekil
de ceza verilebileceğini; hangi prosedürün takip ediıle-
ceğini göstermiştir. Başkanlıkça da tesplit edilebilen 
bir eylem hakkında başvuru olduğu için, o konu dıe-
ğerlendirilmlişDir. Başkaca bir müracaat ve tespit yok
tur; ama tespit geldiğinde elbette ki İçtüzüğün ilgi
li ^maddesi uygulanacaktır. 

HÜ3EY1N AVNl SAĞEStEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, burada küfür efctliler, onlara ceza vermeyecek 
misiniz?. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Kâtipler 
tespit etmişlerdlir herhalde. 
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VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYİ 

1. — İzmir 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 komisyonalrı raporları (2/59, 2/300, 1/736) 
(S. Sayısı: 114 ve 114'e 1 inci Ek) 

.'BAŞIKAN — Gündemin «Kanun. Tasan ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» b'ölüimü-
ne geçiyoruz. 

1 inci sırada, İzmir Milletvekilli Mahimut Akkıiıç 
ve 14 arkadaşının, Hayvan S'ağlığı ve Zabıtası (Kanu
nu Teklifi, Antalya 'M'ille'tvek'ii Cengiz Dağyar ve 3 
Arkadaşının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Tek
lifi ile 3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların 
Sağlılk Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Daür Kanun Tasarı ve Adalet; Tarım Or
man ve Köyişleri 'komisyonları raporlarının görüşül
mesine geçiyoruz. 

Komfeyon?. Yok. 
Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmedi ertelen

miştir. 

2. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resul-
oğlu'nun 2969 Saydı Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonları raporları (2/262) (S. Sayısı : 424) (1) 

BAŞ/KAN — 2 neti sırada, Ankara Milletvekili 
Nejat Abdullah Resııloğlu'nun, 2969 sayılı Kanunun 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporlarının gö
rüşmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerimi akmışlardır. 
Komisyon raporunun 'okunup okunmamasını oyla

rınıza sunuyorum : Komisyon raporunun- okunımâ-
ısını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ediilmemiş-
tir. 

Rapor üzerinde, Sbsyaldemıokralt Halkçı Partisi 
Grubu adıma 'Sayın Hasan Altiay, buyurun efendim. 
fjSHiP sıralarımdan alkışlar.) 

SHP GRUBU ADINA HASAN AİLTAY (Sam
sun) — Sayın 'Başkan, değerli arkiadaşlarıım; hepimi
zi saygıyla 'selamlayarak sözlerime başlıyorum. 

(1) 424 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Bu yasanın tiki maddesü bundan bir ay kadar ön
ce kaldırıldı. Komisyon raporunun gerekçesinde, bu 
Kanunun 12 Eylül'ü 'hatırlattığı, 12 EylüTden kalıntı 
olduğu şeklıindeydi. Ancaik, »görüyoruz ki, bu gerekçe 
benimsenmiş olmasına rağmen, teklifin tümünün kal
dırılması bentoenmemliştir. Bu sakıncalıdır, mantık
la da çelişkil'idir. 

Kalan maddelere göz attığımızda 'gördüğümüz 
şudur : Eski siyasîlere, kendilerini «avunma ama
cıyla da olsa, sıöz söyleme hakkının kısı'tlamması-
dır. 

'Sayın miMetvekiılleri, Anayasamızın benimsediği 
en vazgeçilmez ve devredilemez kutsal savunma hak
kının hu şekilde kısıtlanması, hukuk prensipleriyle 
aslla bağdaşamaz, dünyada başka hiır örneği de yok
tur kanısındayıım. Siz hu kişileri suçlayacaksınız ve
ya kaldırdığınız maddelerle suçlanmasını serbest bı
rakacaksınız, ama bu kişiler kendilerimi savunanıa-
yacakl'ardır (!) 

Değerli [milletvekilleri, aramızda hukukçular var 
-ki, aynı görüşü paylaştığımıza kaniim- eğer bir kişi 
suçluysa yargılanır, cezaevine konulur, her türlü 
halkları elinden alınabilir. Anayasanın ve hukukun 
elverdiği ölçüde; ama bu yapılmaksızın böyle bir
takımı 'genellemelerle, çeşitli (mazeretlerle hukukun 
üzerine çıkılması kimiseye hiçbir yarar «ağlamaz. 
Dünya hukuk sisteminde ve [tarihinde bunun örnek
lerini görmüşüzdür. 'Ben, hukukun üstünlüğüne ina
nan bir kişi olarak, maddenin bu şekiıl'de kalma
sını çok büyük bir sakınca olarak 'görmekteyim. Ge
lecekte bu sistemi yerleştirip yaygınılaştırıp, birkaç ki
şinin değil, belki binlerce, onbinlerce kişinin savun
ma hakkının 'elinden alınmasına yol açmış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım1, ikinci bir konu, Millî Gü
venlik Konseyi üyelerinin ve Cumhurbaşkanının ka
rarlarını tartışma ve eleştiri konusu yapanılaırla liıl'gi-
lidıiır. Buna baktığımızda, eleştiride belki olumlu ola
bilecek bazı şeyleri 'söylemenin veya ıbuniları bazı 
şeylerle mukayese etmenin dahi suç olabileceğini 
görüyoruz. Bence bu da mantıksız ve düşünce öz
gürlüğüne de aykırıdır. Siz, ne kadar yasaklarsanız 
yasaklayın, kişiler bunu kendi aralarında tartışırlar, 
yani halkın, kamunun vicdanına bu şekilde kilit vu
ramazsınız. 

Tüm bu sakıncalarına karşın, bu maddelerde ön
görülen cezalar üç aydan bir yıla kadardır. Yani, 
demokrasi açısından oldukça sakıncalı olan bu mad-
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delerin Öngördüğü cezalar üç aydan 'bir yıla kadar 
olup, üç aya kadar olan cezaların da paraya çev-
rimesi zorunludur ve ilk. uygulamada da asgarî Ihad 
uygulanır, ©aktığımızda, zararının, yararından çok 
daha fazla olduğunu görüyoruz. 

Diğer bir 'konu da, 12 Eylül sonrası veya 12 Ey-
lül'de siyasal kararlar almış olan Başbakan veya 'ba
lkanların !bu şekilde 'bir korunmasının olmadığını gö
rüyoruz ve gördüğümüz, korunmaya da ıgereksinme-
leri olmadığı yolundadır. Adında, bu maddenin uy
gulama alanı da olacağını zannetmiyorum. 

©u durum eğer yaygınlaştırılırsa, gelecekte -hiç
bir zaman dilemiyoruz- askerî ibir müdahale oldu
ğunda, -12 Eylül biliyorsunuz emir komuta ile or
dunun ıtamamı tarafından gerçekleştirilmiştir- (bunla
rın tamamının veya diğer sivil kişilerin sorumsuz
luğu da, ıbazı kişilerce gelecekte belki ileri sürüle-
billiiır. O itibarla, 'bu yönüyle de sakıncalıdır. 

Değerli milletvekilleri, kalan "maddelerden birine 
balktığınuzda da, «12 Eylül öncesi tartışma ve çe
kişme ortamına sürüklemek» diye, yuvarlak ve muğ
lak "bir kelime var. 12 Eylülden ne kadar -zaman ön
ceki tartışmalar eleştiri konusu olacaktır? Yani, cum
huriyetin kuruluşundaki 'bazı çekişmeler ve tartışma
lar da mı eleştiri konusu olacaktır, bunun sınırları 
nedir? 12 Eylül öncesi (tartışma ve çekişme ortamı
nın sınırlarını her hâkim kendisine göre yorumlaya
caktır. O zaman siz, hâkimleri politika yapmaya it
miş olacaksınız^ ©ir hâkimin «Bu cümle veya söz 12 
Eylül öncesi ortama sürüklemektedir» diye karar 
verdiğini ve 'bu kararın da Yargıtay 'tarafından bo
zulduğunu1 düşünürseniz, 'bu hâkim siyasî yönünü 
açıklamak durumunda kalmış olacaktır. Bu itibarla 
da. yasa sakıncalıdır ve değişik uygulamalara meydan 
verecek niteliktedir. 

Değerli ım'iiletvekilieri, bu Yasanın tamamının yü
rürlükten kaldırılması 5 yıl sonraya bırakılmıştır. Ge
rek bu Yasanın ıbazı maddelerinin yürürlükten kaldı
rılmasıyla ilgili daha evvöl yapılan görüşmelerde ve 
gerekse komisyon raporundaki gerekçede, neden 5 
yıl sonra ve hangi gerekçelerle bu Yasanın tamamı
nın yürüdükten kaldırılmasına karar verildiği görüi-
memeiktedir. Bunu anlamak ve mantıkla açıklamak 
bizce olası görülmemektedir. Sadece birtakım he
saplara veya hissî görüşlere dayalı... 

SERAFETTfN TOKTAŞ (Balıkesir) — Sen daha 
çocuksun, 'bu işlerden haberin yok. 

HASAN ALTAY '(Devamla) — Senin haberin 
varsa,, gelir burada konuşursun arkadaşım. Lütfen 
laf atma, 'Meclise saygılı ol. 

BAŞKAN — Lütfen sayın millet vekilleri... 
Devam edin Sayın Altay, 
VECİHİ ATAKLI (Şanlrtirfa) — Yeter. Sen 'bı

yık 'bıraktın da adam mı oldun? 
Sayın Altay, onlar anlamazlar, siz devam edin. 

HASAN ALTAY (Devamla) — Eğer saktncalıy-
sa, sorarım arkadaşlarıma, 10 yıl sonra sakıncalı ol
mayacağını ve 5 yılık süreyi, fala bakarak rnı çı-
ıkarıyoruz? Bu Yasa neden 5 yıl sonra yürürlükten 
kalkacaktır; o zaman ne gibi ibir gelişme olacaktır? 
Gerek komisyonun ilgili kişileri, gerekse hükümet 
görevlileri bu konuyu açıklamalıdırlar. 

Sayın milletvekillileri, daha önceki konuşmamda 
da arz ettiğim gibi, 'bizim görüşümüz, teklifin ka
bulü ile bunca sakıncaları bulunan bu Yasanın tüm
den kaldırılması yolundadır. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 

Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi komisyonun, teklifin reddine dair raporu
nu oylarınıza sunacağım.. Komisyon raporu kabul 
edildiği takdirde teklif reddedilmiş olmaktadır. Ko
misyon raporu reddedildiği takdirde, teklif İçtüzüğün 
82 nci maddesi uyarınca işlem görecek ve komis
yona geri verilecektir. 

Şiimdi komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum : 
Komisyon raporunu kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Komisyon raporu' kabul edilmiş, teklif reddedil
miştir. 

3. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve 
4 Arkadaşının Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında 
Kanun Teklifi ve 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) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Erzurum Millet
vekili Sabahattin Eryurt ve 4 Arkadaşının, Bazı Suç 
ve Cezaların Affı Hakkında Kanun Teklifi ile An
talya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 26 Ar
kadaşının Af ve Toplumsal Barışı Sağlama Yasa 
önerisi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşül
mesine geçiyoruz. 

(1) 425 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidin 
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Komisyon ve 'hükümet yeninde. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu

yorum : 
Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması 
kabul edilmemiştir, 

(Başkanlık Divanındaki söz sırasına göre Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Seyfi Ok
tay, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sa
yın İsmail Şengün söz istemişlerdik. 

Buyurun Sayın Oktay. (SHP sıralarından alkış
lar) 

SHP GRUBU ÂDINA M. SEIYFİ OKTAY (An
kara) —• Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ko
misyonca reddedilen af ve toplumsal barışa katkı 
yasa önerimizden bir pasaj naklederek sözlerime baş
lamak isitiyoınum. 

«Siyasî konuşmalarla büyütülen, yaygınlaştırılan 
af beklentisine sağlıklı, kalıcı 've adaletli bir çözüm 
getirmek, siyaset adamlarının ve özelikle parlamen
tonun kaçınamayacağı, geciktiremeyeceği bir ödev 
haine gelmiştir. Ciddî bir çözüm (getirmeden, ko
nuyu uzun süre tartışmaya açık tutmak, hem af 
bekleyen hükümlü ve tutuklularla onların yakınları
nın umutlarının sömürülmesi biçiminde ek ve haksız 
bir ceza uygulaması sonucunu doğurmakta ve hem 
de politikanın ciddiyetine, parlamentonun saygınlı
ğına yaraşmayan tedirginlik ve güvensizliklere neden 
olmaktadır. Kısacası sorun, zaman yitirmeden Çözüm 
getirilmemesi hallinde yeni sorunlar yaratacak düzeye 
yükselmiştir. 

Af beklentisini zorunlu <ve haklı kılan bir başka 
neden de, toplumumuzun geride birakımak, 'kapatmak 
istediği olağanüstü dönemin «ıkıntı ve kırgınlıklîarını 
da unutmak özlemidir. Ülkemiz gerçekten zor ve acı
lı bir dönem geçirmiştir. İnsanlarımız, özellikle genç 
insanlarımız, ulusal bağımsızlığımıza, mutluluğumuza, 
bütünlüğümüze 've rejimimize kasteden- hain ve gizli 
bir plan içinde birbirine düşürülmüş, vuruşturulmuş, 
düşmanllaştırilmıştıır. Cana kıyılarak, kan dökülerek, 
soygunlar ve baskınlar düzenlenerek terör ve siyasal 
amaçlı şiddet egemen kılınmak listenmiş; halk, kor
ku, panik ve yılgınlığa zorlanmıştır* Yeniden yapılaş-
tırmak istediğimiz demokrasimizi bu olumsuz öğe
lerden arındırmak zorundayız. Demokrasimizi bu 
kırgınlık, küskünlük, kin ve düşmanlık kalıntıları 
üzerinde kurmamalıyız. Olağanüstü dönemlerde ola
ğanüstü 'önlem ve uygulamalara nasıl gerek 'görül
müşse, demokratik donem İçine 'olağanüstülük görün

tüsü veren hiçbir sonucun yansımamasını sağlamak 
da en az o derece gerekli ve hatta mutlak anlamda 
zorunludur.» 

Değerli milletvekilleri, işte, özet olarak böyle bir 
gerekçe l e hazırlamış olduğumuz yasa önerimiz, 
maalesef komisyonca reddedilmiştir, Komisyon bu 
ret kararma gerekçe olarak, affın daima münakaşa
lara yol açmış bir müessese olduğu, cezaların af 
kavramlarıyla kaldırılması veya sürelerinin kısaltıl
masının kamu vicdanında sön derece önemili etkiler 
yaptığı, hukukî zaruret 'bulunmadığı faalde yersiz bir 
merhamet, lütuf, taraf kazanma, cezaevlerinin mev
cudunu azaltma gibi ıhukukî değerden mahrum mü
lahazalarla af yetkisinin kullanılmasının topluma, 
adalet ve kanunlara olan güveni azalttığı hususlarını 
ileri sürmüştür. 

'Değerli arkadaşlarım, komisyonun bu gerekçeleri, 
af müessesesini (reddedenlerin yılar yılı ileri sürdük
leri gerekçelerin bir kopyasından başka bir şey de
ğildir. Adalet Komisyonunun naklen aldığı bu ge
rekçeler ülkemizde geçerli olsaydı, af müesseseleri 
Anayasada yer almazdı, Türk hukuk mevzuatında 
yer almazdı, (hele hükümet programında hiç yer al
mazdı. Adalet Komisyonu, Türkiye'de uygulaması 
bulunmayan bir sistemin gerekçesini, önerimizin red
di için gerekçe olarak seçmiştir. Komisyon, Türki
ye'nin realitelerini dile getirerek, bu gibi koşullarda 
'affın gerekli olup olmadığı konusunda bir düşünce 
ileni sürememliştir. Yasa önerimizin gerekçesindeki 
affın zorunluluğunu ifade eden gerekçeler üzerine 
görüş beyan edememiştir. Bu durum, komisyonun bu 
ret kararını, kerhen veya telkin 'ile vermiş olduğu
nun bir karinesini oluşturmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, komisyon bu gerekçelerle 
ve almış olduğu (bu ret kararı ile şimdiye kadar gö
rülmemiş bir çelişkiye düşmüştür. Bu Meclisten, bu 
komisyondan iki yıldan beri birçok af kararı çık
mıştır; döviz kaçakçıları affı, karşılıksız çek düzen
leyenlerin affı, imar affı, vergi affı çıkmıştır. Soru
yorum, bu aflar çıkarken, acaba (bu komisyon, şim
di ileri sürdüğü gerekçeleri bilmiyor muydu, yıllar 
yılı ileri sürülmüş olan af aleyhindeki ıbu gerekçe
leri bilmiyor muydu? Toplumun güçlü kesimleri için 
affı çıkaran komisyon, şimdi affın temelde karşısın
da olduğunu belirliyor ve soyut gerekçeler sıralıyor. 
Bu büyük bir çelişkidir, bu açık bir haksızlıktır. 

Komisyon, hükümetin bir yan kuruluşu değildir, 
komisyon yüce Meclisin komisyonudur. Sayın özal, 
Meclis komisyonlarının ensesinden artık elini çekme-
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tidir. Herkes kadar sayın 'iktidarın da Meclis çalış
malarına saygılı olması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, iktidar, 6 Kasım seçimle
rinden bu yana af 'konusunda oyalayıcı, savsaklayı-
cı, kararsız ve ciddî olmayan (bir tutum sergilemiştir. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Söz mü verdik? 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — »akınız, hü

kümet programında afla ilgili olarak neler denmek
tedir. 

Söz verdiğiniz!! iburada, hükümet programınızın 
beli 'bir bölümünü okuyarak sunacağım değerli ar
kadaşım. 

HAZIM KUTAY (Ankara) ~ Daha ne istiyor
sunuz, çıkardık ya! 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — «Hükümetimiz, 
yakın 'geçmişimizde, toplum yapımızda açılan yarala
rın sarılmasını, kırgınlık ve dargınlıkların giderilerek 
JÖİIUÎ birlik ve Ibütünılüğümüzün yeniden güçlendiril
mesi için üzerine düşeni öfcsıiksiz yapmaya azimli 've 
kararlıdır. Bu gayenin tahakkukunda, asrın taşıdığı 
önemin 'idraki için'deyiz. Hükümet, toplumun güçlü 
kesimlerini affettikten sonra, «Afifi düşünmek gere
kir, on kez düşünmek gerekir. Pişmanlık Yasası çak
sın, ondan sonra düşünürüz; aftan vazgeçebiliriz. Af 
bu yıl içinde çıkabilir» gibi 'beyanlar sunmaya başla
mıştır. Hükümet, bu tür davranışları ile topluma 
âdeta işkence uygulamıştır. Tüm bunların sonucunda 
ise «Af yok» diyerek umutları kursaklara tıkamıştır. 

(Hiçoiır hükümetin, halkımızın huzuru üzerinde bu 
derece sorumsuzca oynamasına, toplumun huzur ve 
•barış gereksinimine ve istemine karşı çıkma hakkı 
olamaz, ©öyle bir durum meşruiyet dışına çıkmaktır. 
Hele hele Ibu iktidar, gelir dağılımını alabildiğine 
bozmuştur. Demokratikleşme yerine antidemokratik ve 
baskıcı sistemler oluşturmuştur. 

Bu iktidar zamanında, işsizlik, yoksulluk had saf
haya ulaşmıştır. Partizanca kadrolaşmalar, farklı 
inançlara farklı işlemler hu iktidar zamanında ya
pılmıştır. Basın özgürlüğüne, inanç ve kanaat özgür
lüğüne, ıtemel hak ve özgürlüklere bu iktidar za
manında yasaklar ve sınırlamalar konmuştur. Böyle
ce, alabildiğine bir suç ortamı oluşturmuş olan va
tandaşın her davranışını suç haline getiren bu ikti
darın affa hayır demeye, böyle bir takdir koymaya 
hiç mi hiç hakkı yoktur. Hükümet böylece, yüce 
Meclisin huzurunda okuyarak taahhüt ettiği ve gü
venoyu aldığı hükümet programından sapmıştır. Bu 
durum karşısında hükümetin istifa etmesi veya en 

— 303 

azından yeniden güvenoyuna 'başvurması kaçınııknaz-
dır. Bu, demokrasiye 'inancın bir gereğidir, yüce 
Meclise saygının bir gereğidir, halkımıza verilen sö
zün bir gereğidir. 

Değerli milletvekilleri, af konusu iç'in çok şeyler 
söylendi ve tartışıldı. Affa karşı çıkan görüşlerin 
önemlıi olanları üzerinde durmakta yarar görüyoruz. 
Raporda daha önceki aflara atıf yapılıyor ve olum
suzluklarından bahsediliyor. Özellikle affa karşı çı
kılırken, 1974'de çıkan 1803 sayılı Af Yasasının olum
suz sonuçlar doğurduğu Meri sürülüyor. 1974 affının, 
12 Eylül 1980 öncesi 'terör ve anarşinin başlıca ne
deni olduğu, bu aftan yararlanarak çıkanların, terör 
olaylarında başrolleri oynadıkları iddiaları yoğun bir 
şekilde dile getiriliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunların hepsinin istatistik
leri yapılmış, tek tek sayılmıştır ve devlet arşivle
rinde vardır. Çok basit ve küçük bir azınlıktır. 

1803 sayılı Aıf Yasasından yararlanıp da terör 
eylemlerine karışan gençler veya teröristler; ama 1974 
affından sonra, sağ görüşlü birçok terörist 1980 ön
cesi terör olaylarına karışmışlardır. Bu da gösteriyor 
ki, terörün 'asıl nedeni, aftan kaynalklanmamaktadır. 
Terörün nedenini başka yerlerde aramak gerekir de
ğerli arkadaşlarım. 

AUt TOPÇUOÖLU (Kahramanmaraş) — Bu 
kürsüde mıillet adına konuşuyorsun; böyle, sağ terö
rist sol terörist olur mu? 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen efen
dim... 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Dilerseniz, 
onu sizlere özel şekilde istatistikleriyle anlatırım de
ğerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Devam ediniz sayın hatip. 
İM. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Diğer bir id

dia da, uygar bazı ülkelerde, sik sık af çıkartılma
dığı ve sık sık af çıkartmanın cezaların caydırıcılığı
nı ortadan kaldırdığıdır. 

Bu iddia, somut durum karşısında hiç bir anlam 
ifade etmemektedir. Her şeyi belirleyen somut koşul
lar ve toplumsal gerefcsinilmlerdir. Türkiye'de Jbugün 
var olan ve 'insanları yılarca cezaevinde tutan düşün
ce suçları, uygar batı ülkelerinde artık suç teşkil et
memektedir. Hangü Avrupa ülkesinde, Türkiye'de her 
olağanüstü dönemde olldüğu gM, parlfci, sendika ve 
dernekler yargılanıp yöneticileri ımahikûm edilmekte
dir?. Türkiye'de suç teşkil eden ve aflara konu olmak 
durumunda kalan bu İMer, o ülkelerde yasa ve ana
yasaların 'güvencesi altında bîrer hak teşkil etmekte-
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dlir. Yine o ülfetlerde, Türkiye'de olduğu gibi, öyle 
beş-on yılda bir olağanülsStü dönemler yaşanmıyor. 
Hiçbir (kimse, 'hıiçibir gerekçeyle parlamentoyu orta
dan kaldırtmayı, fesbeltmeyi aklından bile 'geçirtmiyor. 
Oralarda, hukuk devletinin ortadan kalktığı olağan-
üsitü dönemler yaşanmıyor, oraklarda (işkence yapıl
mıyor, işkencelere dayalı sorgulama ifadelerine liüibar 
edilmiyor. Kuşkusuz, arzu edilen şey, insanları önce 
onlarca yıla mahkûm etmek, sonra da affetmek de
ğildir. Önemfli olan, olağanüstülükleri kaldırmak, hu
kuk: devletini ve demokrasiyi bütün kurum ve kuru
luşlarıyla yerleştirmektir. Bunu sağlamadığımız süre
ce, af 'konusu, parlamentomuzun gündemlinden git
meyecektir. 

Bütün bu durumlar karşısında, affın sık sık çık
masının, affa olan toplumsal gereksinimin doğal bir 
sonucu olduğunu kesinlikle kabul etmem'iz gerekir. 

Başka bir İddia da, İnfaz Yasasında yapılan de
ğişikliklerin, af mesel'esinli çözdüğü, af gerek siküroiöi 
giderdiği iddiasıdır., 

Şunu hemen ifade etlmek isterim . Hatırlanacağı 
üzere, yaklaşık iki yıl önce yüce Meclise, grubumuza 
mensup miietvekiilerince hazırlanımış bir af önerisi 
yanında, bir de infaz yasası önerisi verilmiştir. 

Değerli aıkadaşlarım, İtnfaz Yasası, af konusu 
çözümlemiş olsa, af yasasının yanında bir de infaz 
yasası önerisi sunulur mu?. Halbuki, çıkıarılan İnfaz 
Yasasında yapılan değişiklkler bir alf değildir. Af baş-
kadır,şartlı salıvermeden yararlanmak başkadır; ikisi 
birbirine biç benzemez, tnffaz Yasası değişikliği, ge
nel af gereksinimini zorunlu kılan sorunları çözme-
mıiştlir, çözememiştir, İnfaz Yasasındaki değişik'lliklere, 
sırf bir İnfaz değişikliği olarak -cezalan hafifleten 
bir değişiklik olarak- kuşkusuz bir itirazımız yoktur; 
ancak bu ya'sa değişlkliğinlin, genel af talebine karşı 
olarak ve 'bu talebi devre dışı bırakmak için Heri sü
rülmesi doğru değildir. Ayrıca, bu İnfaz Yasası deği
şikliği, sayıları bini geçen idam hükümlülerinin duru
munu çözen bir yenilik getirmemiştir. Tek tek idam 
edilip edlmemderlne yine Meclis karar verecektir. 
Bu durumda, idamlıkların boynunda ip takılı durma
ya devam etmektedir. Ayrıca, yapılan bu düzenle
mede, Meclis çoğunluğunun 'sempati duyduğu görüş
te olanların idam edimıemesi gilbi, ayrıcalık yarata
bilecek korkunç Olasılıklar da vardır.. 

Bir başka önem'li husus da, tnfaz Yasası değişik
liğinin sabıkaları sliltmemiş, sabıkaJianımış olanların top
luma kazandırılmasını sağlamamış olmasıdır. 3 gün
lük ceza almış bir insan dahi, toplumda hükümlü eti

ketini taşımaya devam edecektir. Hükümlü olmayan 
vatandaşların dahi, şu ya da Ibu fikirde ollma'ları ne
denliyle yasa dışı ve keyfî »güvenlik soruşturmaları uy
gulamalarıyla 'işe alınmadığı, işten atıldığı, toplum 
dışına liltMği koşullarda, yüz binleri bulan sabıkalı
lar ordusunun durumu Çözülmemiştir, Türkiye, bu
gün tarihinde görülmemiş yaygınlıkta sabıkalı, fişlen
miş insan barındırmafcbadır. Barış ve güvene lihtiyaç 
duyan Türkiye toplumu, bu sorunu daha fazla taşı
yamaz. 

Bir başka önemli husus da, İnfaz Yasasından ya
rarlanarak salıverilen insanların bu kez de genel gü
venlik gözetlimi, yani sürgün cezaisi infazı ile yüz yü
ze gelmiş olmalarıdır, infaz Yasası değişikliği, bu çağ
dışı ceza konusunda, hiçbir değişiklik 'getirmemiştir. 
Çıkartılacak af yasası, cezaların neticelerini de e/t-
foMeyeceğinden, genel güvenlik gözetimi (Sürgün ce
zası) meselesini de çözecektür. 

'Diğer 'bir husus da, İnfaz Yasasındaki değişiklik
le müebbet ağır hapis cezası alanların sorunlarıdır. 
Bu sorunlar çözülmemiş, her sene, Anayasaya aykırı 
ve müebbetler aleyhine eşit olmayan bir durum ya
ratmış olmasıdır. Halen yürürlükteki Türk Ceza Ya
sasının 13 üncü ımaddesün'in son fıkrası, «Müebbet 
ağır hapis cezası 36 sene üzerinden hesapedilerek 
muvakkat ağır hapsin tabi olduğu şartlar altında ge
çer» dediği halde, İnfaz Yasasındaki değişiklıiıkte, 
müebbdtlerin şartlı salıvermeden yararianma sürele
ri 20 yıl olarak belirlenm'iştlir. Oysa, muvakkat ağır 
hapis cezaları için 1/2 oram kabul edilmiştir. Her iki
sine de aynı koşullarla ceza çöktirileceği Ceza Yasa
sında belirtildiğinle göre, müebbetler için. de aynı 
oranın hesaba katıtaıası gerekir. Bu da 36 yılın, 1/2 
hesaba katıldığında, 18 yılını kapsar. Bu husus, Ana
yasanın 10 uncu maddesindeki «Kanun önünde eşit
lik» ilkesine de aykırıdır. Bu İnfaz Yasası, görüldüğü 
gibi, müebbetlerin sorununu da çözememıiş ve eşit-
sizlik yaratmışittr. 

Değerli milletvekilleri, genel af zorunludur. Çünkü 
Türkiye, 7 - 8 yıllık süre boyunca olağanüstü bir dö
nem yaşamıştır. Olağan demokratik döneme geçmek 
çabası içerisinde bulunan ülkemizde, çözülmesi gere
ken en önemli meselelerden birisi de, hükümet prog
ramında belirlendiği gibi, geçmişin yaralarının sarıl-
masıdır. 

Bir başka önemli husus da, olağanüstü koşullarda 
kanıt toplama hususundaki zorunlu hatalar nedeniyle, 
gerçekten verilen mahkûmiyet kararları şaibeli bir 
durum arz etmekte ve vicdanları tatmıin etmemek-

— 304 — 



T. B. M. M. B: 100 1 . 5 . 1986 0 : 2 

tedir. Bir kere, böylesine vicdanları tatmin etmeyen 
durumları da ortadan kaldırmak için de, af zorunlu 
bir durumdur. 

12 Eylül 1980'den önce, yasaların güvencesi altın
da düşünce ve örgütlenme haklarını kullanan ve o 
dönemde hiçbir faaliyeti suç sayılmayan bir kısım par
ti, sendika ve dernek yöneticisi, olağanüstü dönemde 
suçlu olarak ilan edilerek mahkûm ilan edilmişlerdi. 
Siyasî nitelikte olan bu davaların, hukukî bir kaygı
dan çok, siyasî stratejinin 'bir parçası olarak açıldığı 
izlenimi yaygındır. Bu olağanüstü uygulamalar, top
lumda büyük yaralar açmıştır. Çıkartılacak bir af 
yasası ile olağanüstü uygulamaların yarattığı bu hak
sızlıkları gidermek, tamir-etmek ve bu yokla toplum
sal barışa katkıda bulunmak, bugün demokratik ve 
toplumsal bir görevdir. Geçmiş dönemin sorumlulu
ğu* bir dönemin gençliğinin üzerine yıkılmıştır. Bu da 
büyük bir haksızlıktır. 

12 Eylül öncesinde, genci, gence kırdırmak po
litikası uygulanmıştır. Bu politikaların sahipleri yargı
lamaların ve mahkûmiyetlerin dışında kalmışlardır. 
Gençlik, 12 Eylül öncesi olayların sorumlusu değil, 
mağduru durumdadır. Ancak, 12 Eylül 1980 gelmiş, 
yine olağanüstü uygulamaların hedefi olmuşlardır bu 
gençler. 1!2 Eylül 1980 öncesinin gerçek sorumluları
nın, bugün yine devlet üzerimdeki etkinliklerini sür
dürebildikleri bir gerçektir. Genç insanlarımıza karşı 
da, hâlâ toplum dışına itici bir yaklaşım sürmektedir. 
Gençliğin önünde bir gelecek vardır. Sabıkalılıkla 
bunun önüne barikatlar kurulması, geleceğin karartıl-
ması (demektir. Gençliği sabıkalı olan bir ulusun ge
leceğinden kaygı duymak gerekir. 

Adalet Komisyonu raporu, affı bir merhamet, bir 
lütuf olarak değerlendirmektedir. Oysa af, hukuksal 
bir kurum olup, toplumsal zorunluluktan doğmakta
dır. Af çıkarmanın önüne Anayasa engelini ileri süre
rek, yan çizmek tutumu da dürüst «bir tutum değil
dir. Gerek af, gerekse diğer yasaların nasıl çıkarıla
cağı; Anayasanın nasıl değiştirileceği bellidir. Yasa 
çıkarmada tek yetkili organ parlamentodur. Cumhur
başkanının ancak geri çevirme hakkı vardır ya da son
radan Anayasa Mahkemesine başvurma hakkı vardır. 
Devletin bütün kurum ve yasalarının varlık nedeni, 
toplumsal gereksinimlerdir. Bunların değiştirilmesi ya 
da yenilerin yapılmasını belirleyen bu gereksinimdir. 
Bunun için parlamento, ibugümün gereksinimine cevap 
verecek genel af yasasını çıkarmalıdır. Genel af tar
tışmasını, genel af dışında hiçbir çözüm «ortadan kal
dıramaz. Sorun Türkiye'nin koşullarına uygun, geniş 

kapsamlı ve eşitlikçi bir aftır. Türkiye, dermokratik-
leşdbitmek ve çağdaş dünyayla 'bütünleşebilmek için 
buna mecburdur. Geçmişten kalan onarılması zor ya
raları sarabilmek* için /bu zorunludur. 

Adından da anlaşılacağı üzere, af önerimiz birçok 
yaraları sarabilecek niteliktedir. Geliniz, bu gerçekle
ri parmaklarınızla da onaylayınız, hatta bir yürekli 
davranış koyabilecekslnte, geliniz Anayasa değişikli
ğini de içeren, daha da geniş kapsamlı eşitlikçi bir af 
yasasını birlikte çıkaralım. 

(Bu dileklerle, şahsım ve grubum adına yüce Mec
lise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

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

İsmail Şengün, buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De
nizli) — Sayın Başkan, yüce iMeclisin değerli üyeleri; 
bugün bu saatlerde yüce «Mecliste iki ayrı af konusu
nu beraber mütalaa etme durumundayız. Milliyetçi 
Demokrasi Partisinden beş milletvekili b'ir araya ge
lip önerdiğimiz af teklifi ile 'Sosyaldemokrat Halkçı 
Partiden Sayın Aydın Güven Gürkan ve arkadaşla
rının teklifi arasında oldukça büyük mahiyet farkı 
vardır. Bizim teklifimiz, kaza ve kader kurbanları 
olarak tavsif edebileceğimiz kişilerle ilgilidir; bizim 
teklifimiz, Anayasamızın öngördüğü çerçeve içinde, 
bu memlekette, özellikle 12 Eylül 1980'den önce işlen
miş ve fakat terörist faaliyetlerin tamamen dışında -bi
raz önce de ifade ettiğim gibi- kaza ve kader kurban
larını kapsayan bir -tekliftir, öncelikle, yüce huzur
larınızda, buna işaret etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Milliyetçi Demokrasi Parti
sinden Sayın Sabahattin Eryurt, Sayın Ebubekir Akay, 
Sayın Mehmet Yaşar ve Sayın Mehmet Kocabaşla 
bendenizin verdiğimiz «Bazı Suç ve Cezaların Affı» 
başlıklı kanun teklifimiz, geçen yıl 13 Ağustos'ta yü
ce Meclise sunulmuş, 11 Ekim'de Adalet Komisyonu
na tevdi edilmiş ve aradan 7,5 ay (8 aya yakın) gibi 
bir süre geçtikten sonra da 19 Mart 1986 tarihinde 
komisyon gündemine alınmıştı. /Buna mukabil, bili
yorsunuz Cezaların İnfazı Hakkında 647 sayılı Ka
nunda ve Türk Ceza Kanununun 304 üncü Maddesi
nin Üçüncü Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ise, 28 Şubat 1986 tarihinde, yani 
bundan sadece 2 ay kadar önce Adalet Komisyonuna 
tevdi edildiği halde, süratle ele alınarak 6 Mart 1986 
gününde, *yani bir hafta sonra- bir toplantıda ince
lenerek Genel Kurula1 getirilmiş ve kabul edilerek 
Genel Kuruldan çıkarılmıştır. «Af Kanunu» yerine 
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kaim olacağı İddiası ile ortaya atılan «İnfaz Yasası» 
nın bu şekilde çıkarılmasından sonra, af kanunu tek
lif lerMn ele alınmış olması, bu tekliflerin, iktidar par
tisi üyelerinin ekseriyet oyları ile reddedileceğinin açık 
delilini teşkil etmektedir. 

Halbuki, «Af Kanunu» ile «İnfaz Yasası» birbi
rinden tamamen ayrı mahiyettedir. İnfaz Yasası, sa
dece kesin hüküm giymiş ve cezaları infaz edilmekte 
olan mahkûmlarla ilgili olup, halen meri 647 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinde yer alan mahkûmiyetin 
2/3 cezaevinde iyi hal 'ile geçirilmesi koşulunun, 1/2' 
ye indirilmesinden IbaH'ca ibir fark ve değer taşımamak
tadır. 

Nitekim, af teklifimizde yer alan «Basın yoluyla 
işlenen suçlar, memleket dışında bulunan öğrencilerle 
ilgili durumlar, miktarları belirli kaçakçılık ve Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ile ilgili suçlar, 
bir meslek ve sanatın icrasının men'i, vergi cezaları-
nım kısmen affı ve bütün bu cezalarla ilgili ferî ve 
mütemmim cezalar ve suçlar» İnfaz Yasası dışında 
kalmakta ve dolayısıyla bu konularla ilgili ıstıraplar 
devam etmektedir. 

Kaldıki -uygulamadan da anlaşılıyor- cezaevlerin
de mevcut 74 bin kadar hükümlüden, İnfaz Yasasın
dan istifade ederek tahliye edilenlerin yekûnu yakla
şık olarak 14 binden ibaret kalmıştır. İnfaz Kanunu 
ile cemiyette bazı yaraları saracağı iddia edilen tied-. 
bir, kesimlikle bekleneni vermemiştir, verememiştir; bir 
başka ifadeyle dağ, fare doğurmuştur. 

Şayet bizim kanun teklifimiz makbul görülürse 
-mevcut bütün hükümlülerden ayrı olarak- haklarında 
soruşturma ve kovuşturma yapılmakta, mahkemelerde 
davaları görülmekte olan onfoinlerce kişi, bu teklif
ten yararlanabilir duruma gelecektir.'Ayrıca, Af Ka
nunu Teklifimizin kabulü ile -şümulüne girmeleri do
layısıyla- bazı suçlular hakkında artık takibat yapıla
mayacak, cumhuriyet savcılıklarında ve mahkemelerde 
bulunan ve görülmekte olan bazı işler ve davalar or
tadan kalkacak; böylece, cumhuriyet savcılarımız, hâ
kimlerimiz ve mahkemelerimiz büyük bir iş yükünden 
kurtularak, rahatlamış olacaklardır. 

Değerli milletvekilleri, simidi, iktidar partisinin af 
konusundaki görüş ve 'beyanlarına, kısaca kronolojik 
olarak değinmek istiyorum. 

Hükümet af konusuna, çelişkili ve müphem beyan
lar ortaya atarak girmiştir. Sayın Başbakanın, gün
lük bir gazetede, 24 Şubat 1984 tarihindeki beyanı 
aynen şöyle : «Bugünkü Türkiye'nin şartları var. 
«Kimi affedeceğiz?» suali çak önemli. Devlete karşı 

işlenmiş suçları affedebiliriz. Kişilere karşı olan suç
ları nasıl affedeceğiz? Ben bir af çıkarılmasın demi
yorum; ama şu sırada bir politika aracı yapılmasına 
taraftar değiliz» dedikten sonra, «Hep beraber oturur 
konuşuruz; ama önce mahallî seçimler geçsin» de
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Anavatan Partisinin o dönemdeki bir sayın baş
kan yardımcısı da, 26 Şubat 1984 günü yine ibir gün
lük gazetede yayınlanan açıklamasında, «iNasıl bir af 
çıkarılacağı ve kimleri kapsayacağı konusunda parti-
lerarasında mutlaka millî mutabakat sağlanmalıdır» 
demesine ve mahallî seçimden sonra konuşulmasın
da yarar olduğunu beyan etmesine rağmen, bu husus
taki (beyanını takip lüzumunu hissetmemiştir. 

Ayrıca, 23 Temmuz 1984 tarihli gazetelerde be
yanları yayınlanan Sayın Adalet Bakanı, «Henüz bir 
müjdem yok; ama yakında afla ilgili sevindirici bir 
karar çıkacağını umuyorum» demiş; bir gün sonra 
Türkiye İBüyük Millet Meclisi Sayın Başkanı da, va
tandaşların af isteklerine ilişkin çok sayıda mektup 
aldığını açıklayıp, «Ne olursa olsun sınırlı ibir af çı
karılacaktır» şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir. 

7 Kasım 1984 tarihinde bir gazeteye beyanat veren 
Sayım Adalet ©akanı, yine vatandaşlara ümit verici 
nitelikte olmak üzere, af konusunun hükümet prog
ramında yer aldığını söyleyerek, «Mesele bir zaman
lama meselesidir; hu zamanlamayı da hükümet yapa
caktır» demek suretiyle alf kanunu konusunun, hükü
metin alaka ve taktirine kaldığını açıkça belirtmiş
tir. 

Bu açıklamalara rağmen, hu zamanlama bir türlü 
yapılamamıştır. Kaldıkli, bu sözlerinde pek samimî 
olmadıkları da, İbir ANAP milletvekilinin ANAP 
Grubuna getirdiği af önerisine, Sayın Başbakanın 
ve Sayın Adalet ıBakanının karşı (görüş belirtmeleriy-
le, açıkça ortaya çıkmışjtır. 

Sayın Ada'ldt Bakanının 29 Temmuz 1985 tarihli 
gazetelerde yayınlanan açıklamalarında, «Af lehin
de ve aleyhinde olanlar vardır. Bu nedenle, yasanın 
çıkarılmasında çok dikkatli davranmak gerekiyor; 
çünkü, önce ilkelerin (belirlenmesi lazım. Affın ilke
leri üzerinde çalışıyoruz. İlkeleri belirledikten sonra 
tasarı hazırlamak rutin bir iştir» şeklinde beyanda 
bulunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, görülüyor ki, iktidar partisi 
ibu konuda ne yapması lazım ıgeldiğini ve affın ilke
lerini 'tespit »ve tayin edememiştir. 

Toplumun çok hassas olduğu ve aileleriyle bir
likte yüzlbinlerce vatandaşımızın sosyal yaşantılarını 
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yakından ilgilendiren ibu 'konukla, böylesine ümit ki
nci ve oyalayıcı hoş sözlerle ayların ve yılların geçjş-
tiriltriiş olmasını, her bakımdan sakıncalı ve üzücü 
bulmaktayız. 

Biraz önce 'belirttiğim gibi, burada mühim olan, 
-işin üzücü yönü- af konusunda hükümet adına va
tandaşa sık sık yapılan vaatlerin yerine getirileme
mesi, halkın (bu konuda umuma mal olmuş istek, bek
lenti ve üzüntülerine karşı, sadece oyalayıcı bir dav
ranış içine girilmesi, zaten mustarip olan vatandaş
ların ümitlerinin kırılmasına, 'dolayısıyla da devlet 
adamlarına karşı beslemeleri gereken güven hissinin 
sarsılmasına 'sebebiyet verilmesidir. 

'Daha geçen yıl, İnfaz Yasasının değiştirilmesi yo
lunda verilen bir kanun teklifine, Sayın A'dalet Ba
kanı tarafından «Anayasaya aykırı bulunduğundan» 
bahisle karşı çıkılmasına rağmen, aynı konunun ken
dilerince Meclise (getirilip çıkarılmış olması hazin /bir 
-bana (göre- sonuçtur ve bize göre de, Anayasanın 
14 üncü maddesi bu kanunla ciddî bir yara almıştır. 

Değerli miMveklleri, kanun teklifimizin Adalet 
'Komisyonundaki müzakereleri sırasında da aynı tu
tarsız ve kasıtlı davranışlar sergilenmiştir. Adalet 
Komisyonunun teklifimizle ilgili ilk toplantısını yap
tığı gün, muhalefet miUötvekillerinin ekseriyette bu
lunduğunun 'görülmesi üzerine ve kanun teklifinin 
maddelerine geçileceği sırada, komisyon başkanı hiç
bir hukukî sebep göstermeksizin ve vaki itirazlara 
da cevap vermeden toplantıyı aynı ıgün saat 12.00'ye 
ertelemiş ve bu saatte de iktidar partisi Üyelerini top
layamamış olacak ki, Sayın Adalet Bakanı da top
lantıya katıldığı halde, saat il2.20'ye kadar komis
yona gelmemiş; muhalefet üyeleri bu gayri ciddî tu
tum karşısında komisyonu terk etmişler ve bunun ne
ticesi olarak, o gün bir karar veremeyecek durum
da kalan komisyon, toplantıyı ertesi haftaya bırakma 
mecburiyetinde kalmıştır. Böylece tutarsız ve kastî 
davranışlar sonucu kanun tekliflerimizin iktidar par
tisi milletvekillerinin b'ilahara ekseriyetle toplanacak
ları komisyon toplantısında reddedilmesi imkân da
hiline sokulmuştur. Şimdi muhtemelen Genel Kurul
da da aynı 'zihniyetin ve davranışın yeni bir uygula
masını birlikte müşahede edeceğiz. Tabii ki bu. uy
gulamanın günahı, vebali iktidar partisinin sayın mil
letvekillerine ait olacaktır. 

IDeğerli arkadaşlarım, kanun teklifimizde, kuş
kusuz devlet ve vatandaş halkları, karşılıklı ve den
geli »olarak saklı 'tutulmak suretiyle adil ve objektif 
ölçüler içinde kalınmaya çalışılmıştır, özelikle, Ana

yasamızda yer alan kesin hükümler ıgöz önünde tu
tularak, 'birçok masum vatandaşımızın hayatına son 
vererek işlenen ve memleketi huzursuz, vatandaşı te
dirgin kılan ve devlet bütünlüğüne zarar verici nite
likte bulunan aşırı uçlardaki eylemcilerin af uygula
masından yararlanmalarına imkân verilmemesi, tabi 
ki ıgözönünde bulundurulmuştur. 

ıBu neden ve özellikle memleket (bünyesinde vuku 
bulan gelişmeler karşısında, işlenmiş olan bazı suç
ların takibinde ve cezaların çekilmesinde sosyal bir 
yarar kalmadığı ve affın sosyal ve ekonomik bir ted
bir olacağı inancı ile ve bir atıfet olması nitelikleri 
göz önünde tutularak, kaza ve kader kurbanları ola
rak tavsif ve kabul edilenlerle, onların masum ve 
mustarip yakınlarını düşünerek, mahdut ve belirli 
ölçüler çerçevesinde önerdiğimiz bu kanun teklifi
mizin, millet ve memleketimiz için olumlu neticeler 
getirmesini ve -hayırlı olmasını dilemek'teyiz. 

Değerli milletvekilleri, beni dinlediğiniz için şah
sım ve grubum adına yüce Meclise en derin saygıla
rımı sunuyorum. I(|MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 

Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Raporu oylarınıza sunacağım. Komisyon raporu 

kabul edildiği takdirde teklifler reddedilmiş olacak; 
rapor reddedildiği takdirde, İçtüzüğümüzün 81 inci 
maddesine göre, teklifler komisyona geri verilecek
tir. 

iŞimdi, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum : 
Komisyon raporunu kabul edenler... Etmeyenler... 
Komisyon raporu kabul edilmiş, 'böylece teklifler red
dedilmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın Ka
dınların Seçim flakları ile İlgili Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 
428) (1) ^ • 

IBAŞKA'N — 4 üncü sıradaki, Manlbül Millerve- • 
İkili Günseli özkaya'nın, Kadınların Seçim Hakları 
ile îlıgili Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
porunun görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum : Komisyon ıraporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
memiştir. 

(1) 428 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Rapor 'üzerinde yazılı müracaatla söz isteyen yok
ta. 

.'Söz isteyen var mı?.. Şahsı adına Sayın Günseli 
Özkaya, buyurun efendim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA Cîstanbul) — Sayın Baş
kan, 'sayın (milletvekilleri; 'kadınların milletvekili se-
çilmeleriyle ilgili yasa önerimin, komisyonda, Anaya
saya aykırı olması nedeniyle reddedildiğini görmüş 
bulunuyorsunuz. Simidi beni, yasa Önerimin Anaya
saya niçin aykırı olmadığını sizlere anlatmaya çalışa
cağım. 

'Benim önerimde, eğer bir seçim çevresindeki ka
dın üye sayısı, o paftiy© kayıtlı 'olan üye sayının ya
rısı, yani yüzde 50'si ise, ö takdirde zaten bu yasa 
önerisini 'unutmamız gerekir; yani uygulanmayacak
tır; ama, eğer Ibir seçim çevresinde o partiye kayıtlı 
kadın üye sayısı yüzde 50 /oranında değilse, yani er-
'kek üyelerle eşit değilse, o takdirde Ibir seçenek ön
görülmesini istiyorum. O da şu : Eğer yüzde 50 ora
nında kadın üye (kayıtlı olmamasına rağmen, kadın 
aday adayları ön yoklamalarda seçimlere girmiş, aday 
listesinde yçr almışsa, gene bu kanun teklifini unut
mamız gerekiyor; çünkü uygulanmayacaktır. 

Sayın milleiVek'illeri, duşlununuz, bir seçim çevre
sinde yüzde 50 oranında kadın üye partilerinizde bu
lunmuyor, ya kadın aday adayı olmuyor veya kadın 
aday adayı, 'aday o/arak listede yer alamıyor. O tak
dirde, teklifim ile merkez kontenjanından tamamen 
ayrı olan, yerel seçim kontenjanının öngörülmesini 
talep ediyorum, İBu, o seçim çevresindelki mevcut il
çe yönetimlerinin, yalnız 'o seçim çevresinde kayıtlı 
kadın üyelerden, eğer aday listesinde kadın üyelerden 
Ibir aday yoksa, bu hakkı kullanarak, yüzde 25 ora
nında kadınlara yer verilmesi zorunluluğunu getiri
yor. 

'Bu, Anayasaya aykırı değildir; çünkü, Anayasa
nın Öngördüğü eşit katılımı sağlamaya matuif bir 
öneridir. Böylece Anayasanın eşitlik ilkesi gerçek
leşmiş olacak ve kadınların partilere katılımı sağlan
mış olacaktır. 

'Bunun aksini düşünürseniz, <o takdirde, kadınla
rın miılle'tlvekili olması, erkeklerin insafına terk edil
miş lölur. Yarı değil, yarıya yakın, batta dörtte bir 
kadın üye bulunmayan partilerde, kadın haklarını 
savunduğunu söyleyen erkekler, eğer o aday listele
rinde kadınlar 'bulunmuyorsa/ kendi kendilerin'in in
safsızlık yaptıklarını tescil etmiş olacaklardır. 

§i'mdi gelelim gerekçedeki Anayasaya aykırılığın 
diğer bir yanına : 

— m 

Eğer Anayasaya aykırılık ilkesi, söylendiği gibi, 
hükümet ve komisyonca bir inançtan kaynaklanıyor
sa; peki, kadınlar neden kaymakam olmuyor? Nere
de kaldı eşitlik ilkesi? Demek ki Anayasa ihlal edili
yor. 

Ayrıca -çok önemli olduğu için, altını çizerek söy
lüyorum- Seçim Kanununda merkez köntenjanlığını 
kalbuil ettiniz. Merkez kontenjanında, diyelim kî 20 
tane. kontenjan adayı alacaksınız, bunun eğer yarı
sını,, yani lO'unu kadınlar için kullanmadığınız tak
dirde, Anayasayı ihlal etmek suçunu işlemiş olacak
sınız ve kaldın adaylardan herhangi birisi, bunun ip
tali için Anayasa 'Mahkemesine dava açabilir; çünkü, 
gerekçeye böyle yazmışısınız. Şimdi görülüyor ki, 
fo'öyle de deseniz, öyle de deseniz, işin içinden ko
misyonun ve hükümetin çıkması mümkün değil. 

Sayın milletvekilleri, bu yüce Meclis, her konuda 
anlaşmayabilir; ama, Anayasaya aykırılık konusun
da anlaşmak zorundadır. Hükümet tasarıları geliyor, 
sayın üyelerin kanun teklifleri geliyor; burada kıya
metler kopuyor, «Anayasaya aykırıdır» deniyor; «Ha
yır Anayasaya uygundur» cevabını alıyoruz. İBu ka
nunların bir kısmı Anayasa Mahkemesine gidiyor, 
orada bozuluyor; ama tasarı 'yeniden yüce Meclise 
geliyor ve zorlanıyor. Anayasaya aykırılık konusun
da çok geniş yürekli, fevkalade hoşgörülü olan hü
kümet, bu kez kadınların seçim hakkıyla ilgiîi konu
da, can simidi gibi Anayasaya aykırılık ilkesine yapı
şıyor. İşte burada fevkalade çarpık bir örnekleme 
sunulmuş 'oluyor. Sayın mileövekilleri, bundan vaz
geçilmesi lazımdır. 

İBu yüce 'Meclis, neden kadınların katılımını sağ
lamak zorundadır? Gazeteleri okuyorsunuz; intihar 
olayları var. Daha iki gün evvel 24 yaşında Ibir genç' 
kız, 'Bakırköy tren istasyonunda, orada bulunanların 
gözü önünde kendisini trenin altına atıyor ve pa
ramparça oluyor. Üzerinden çıkan kâğıtta «Açtım» 
diye yazıyordu. Kadın ana geçim sıkıntısından cin
net getiriyor, çocuğunu pencereden aşağıya atıyor. Ge
çimsizlik nedeniyle mahkemelerdekî dava sayısı artı
yor. -

Sayın milletvekilleri, hangi açıdan baktığınızı Ib'ii-
miyorum; ama -dikkat ediyorsunuzdur- son zaman
larda telekızlar her gün toplanıyor, mankenlerden, ev 
kadınlarından. Bunları hangi 'açıdan değerlendiriyor
sunuz bilmiyorum; ama, şu ANAP sıralarından en 
az 40 tane kadın milletvekilli olsaydı; ANAP'ın pen
ceresi sosyal manzaraya açık. olacak ve siz, hem hü
kümetinizi başarılı kılacak, hem de parti olarak İs-. 
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taabul'da ahaliyi' böyle konvoylar halinde beklet- I 
meyecektiniz. 

Sayın milletvekilleri, denilelbilir ki -bu bir görüş 
meselesidir- «iBir partiye ibİr tene hatun yeter» -bu da I 
d̂enetbiilir- nitekim, gazetelerde okuduğum kadarıyla-

'belleğim beni yanıltmıyorsa- galilba Anavatan Par
tisine «Anaevlat partisi» deniyormuş, ibunu sıcak ve 
-şatökatl'i Ibir biçimde çok iyi değerlendirdbilirsiniz. 
Ama, eğer 'bir zihniyet ediyorsa ki, (bir partiye bir 
Mal ıMatun yeter, bir Devlet Hatun yeter, bir Şiltti 
IHaltun yeter; 'ona söylenecek şey, 25 milyon Türk 
kadını gözlerini açmış JMal Hatunların, Sitti Hatun- | 
ların, Devlet Hatunların torunları- yüce Mecliste, 
beîkide içlerinde oy vermiş olanların, hurâSa millet
vekili olarak oturttuklarının, kendi hakları, hukuku 
fve sosyaj davaları için ne yaptığını ve ne yapacağını 
izliyor. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşdkkür ejderim Sayın Özkaya. 
iBaşika konuşmak isteyen?.. Yok. 
Komisyon raporu üzermddki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Şimdi raporu oylarınıza sunacağım. Demin de be

lirtildiği giibi, komisyon raporu kaibul edildiğinde 'tek
lif reddedilmiş olacak; rapor reddedildiğinde, teklif 
tç)rüzüğün 81 inci maddesi uyarınca komisyona geri } 
verilecektir. 

oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporunu ka- I 
foul edenler..., Ka'bul etmeyenler... Komisyon raporu 
kaibul edilmiş ve teklif reddedilmiştir. 

5. — 27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel 'Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma; Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11-752) (S. 
Sayısı : 434) (1) \ 

•'BAŞjKAN — Gündemin 5 inci sırasındaki, 27.7.1967 
tarih ve 926 Sayılı Türk S'Mahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 'Bazı Maddelerimin değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde 'Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma; Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları üzerindeki görüşmelere 'başlıyo
ruz. 

'Komisyon ve hükümet yerindedir. 
(Komisyon1 raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza -sunuyorum : Raporun okunmasını kabul 

(1) 434 Sıra sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

edenler... Kabul etmeyenler.,. Raporun dkıınıması ka
bul edilimemiişfiir. 

Tasarı üzerinde, (Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
•Grulbu adına Sayın Ali İRıza Akaydın söz istemişler
dir; buyurun Sayın Akaydın. 

SHP GRUBU ADINA A. RIZA AKAYDIN (Ço
rum) — Sayın Başkan, yüce Meçisin değerli üyeleri; 
926 »ayılı Türk Silahlı K.uvve'tleri Personel Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dalir 1/752 sayılı Ka
nun Tasarısı hakkında Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Gruîbunun görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 

Tasarının 1 indi maddesliyİe, 926 sayılı Kanunun 
21 'inci maddesinin (a) bendimin 1 numaralı allt bendi 
değişftiirifaekted'ir. 'Bu değişiklikle (Kara Kuvvetleri mu
harip sınıfları arasına «kara havacılık» sınıfı eklen
mektedir ki, 'buna katılıyoruz. 

Tasarının 2 nci maddesiyle değiştirilmesi .istenilen 
ve halen yürürlükte olan 926 saydı Kanunun 36 ncı 
maddesinin 26.3.1982 tarih ve 2642 sayılı Kanunla 
değiştirilen (d) 'bendinin 1. numaralı alt bendinde 
«1. Kuvvet harp akademileri 'öğrenimini 'tamamlaya
rak kurmaylığı onaylanan sulbaylara 'iki yıl, sonraki 
rülibede 'bir yıl olmak üzere toplam üç yıl» denilmek
tedir. Aynı bent yemi tasarıyla, «1. Kuvvet harp 
akademileri öğrenimlini tamamlayıp kurmaylığı onay
lanan sulbaylara iki yıl, bunlardan Silahlı Kuvvetler 
Akademicinden mezun olanlara ayrıca hür yıl olmak 
üzere toplam üç yıl» sekinde değiştirilmektedir. Es
ki kanun meitriiyle yeni kanun metni arasındaki fark 
şudur : Yürürlükteki kanuna göre, kuvvet harp aka-
'demileri öğrenimini tamamlayarak kurmay olanlar tiki 
yıl kıdem alıyorlar ve üçüncü yıl kıdemi ie sonraki 
rütbede veriliyordu. Getirilen değişiklik tasarısında 
ise, yine iki yıl okuyacaklar, liki yıl kıdem alacaklar, 
fakat son üçüncü yıl kıdemi 'Silahlı Kuvvetler Aka
demisini 'bitirdikten sonra veriilecekt'ir. Yürürlükteki 
maddeye göre, liki sene okuyup, iki sene kıdem alan 
kurmay subaylarımız, yine (Silahlı Kuvvetler Akade
misine çağrılmakta ve ibu tahsilden geçmekteydiler. 
Bu maddenin 'biraz açıklığa kavuşturulması gerektli-
ği kanısındayım. Şöyle iki : İki yıl kıdem alan kur
may subayların Silahlı Kuvvetler Akademisine çağrıl
maları ne şekilde olacaktır?. Tasarının 'genel gerekçe
sinde, her ne kadar, «1467 sayılı Harp Akademileri 
Kanunu yerine geçmek üzere hazırlanan Harp Akade
mileri Kanun Tasarısında Silahlı Kuvvetler Akademisi 
öğrenimli için seçilerek gönderilme...» tabiri kullanıl
makta ise de, hu subayların ne şekilde seçıileceklerî 
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açıklığa kavuşturulrnaımıştır. Yani, İki sene akademi 
tahsili görmüş ve iki sene kıdem almış (bir subay ar
kadaşımız, sonradan seçillerek «yüksek kumanda aka
demisi» dediğimiz Silahlı Kuvvetler Akademisine çağ
rılacak. Alma, bunların Silahlı Kuvvetler Akademisine 
«e çekikle, yani Ibir sınavla mı, yoksa sicillerinde ıall-
dricları puanlara göre mi çağriacakları açıklığa ka-
vuş'turülmamıştır. 

Yeni değişiklikle, bu arkadaşlara üçüncü yıl kıde
minin verilmesi için, (Silahlı Kuvvetler Akademisini 
'bitirdikten sonra, 'bir de 'bu arkadaşların tez vermişle 
ri gerektiği yeni tasarıda mevcutltur. 

,Saym milletvekilleri, değiştlirlmesi istenen bu 36 
ncı maddenin eski şekline göre, kuvvet akademilerin
de iki yit okuyan subaylar üç yıl kıdem alimıştır; yani 
(bu madde o kadar çok değiştirilmiştir ki, dana önce 
!bu 36 ncı maddeye 'göre, -ü'kıi yıl tahsil gören subay
lara üç yıl kıdem vermişiz. Sonradan 'bunu da de
ğiştirmişiz ve 'bugün değiştirdiğimiz bu 36 ncı mad
deyi getirmişiz, iki s'ene okuduktan sonra eskilerine 
üç yıl kıldem verirken 'bunlara ilki sene kıdemi vermi
şiz, üçüncü yıl kıdemlini daha sonraki rütbeye bırak
mışız; şimdi de bu tasarı ile yeni değişikliği yapı
yoruz. 

'Buradaki endişemiz şu : Geçmişte de bu şekilde
ki madde değiş!Mikİerİyle birebirinden farklı uygula
malar olmuş ve 'bundan 'bazı subaylarımız yarar, ba
zıları ise zarar görmüştür. 

Tasarının 3 üncü maddesiyle de, 926 sayılı Ka
nunun 7.7.1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunla değişik 
47 nci maddesinin (f) •bendi değiştirilmek istenmek
tedir. 'Buradaki değişiklik,, maddeye sadece «ideniz 
sınıfı» ibaresinin katıkna'sundan 'ibarettir. Buna 'biz 
de iştirak ediyoruz. 

Sayın mMetvekilleri:, tasarının 4 üncü maddesiyle, 
SMablı Kuvvetler Personel Kanununun 49 uncu mad
desinin <d) 'bendi değiştirilmektedir, ki este tasarının 
ruhunu teşkil eden bu maddedir, istenilen değişiklik
lere geçmeden önce, bu madde üzerinde biraz dur-
ımiak istiyorum. 

49 uncu maddenin (d) bendinde Türk Siahlı Kuv
vetlerindeki general ve amiral miktarları tespit edil
miştir. Bu husus, kanunla tespit edilmiştir. Kısaca arz 
edersem, Kara Kuvvetlerinde, Deniz Kuvvetlerinde, 
(Hava Kuvvetlerinde ve Jandarmadaki, kanunla tes
pit edilen general miktarlarına göre rütbelerine göre 
şöyledir : 

Orgeneral : Kara Kuvvelerinde 9, Deniz Kuvvet
lerinde 2, Hava Kuvvetlerinde 2. 

Korgeneral : Kara Kuvvetlerinde 20, Deniz Kuv
vetlerinde 5, Hava Kuvvetlerinde 8, Jandarma Genel 
Komutanlığında 2. 

Tümgeneral : Kara Kuvvetlerinde 44, Deniz Kuv
vetlerinde 10, Hava Kuvvelerinde 16, Jandarma Ge
nel Komutanlığında 4. 

Tuğgeneral : Kara Kuvvetlerinde 96, Deniz Kuv
vetler inde 23, HaVa Kuvvetlerlinde 32, Jandarma Ge
nel Komutanlığında 12. 

Toplam olarak Kara Kuvvetlerinde 169 general, 
Deniz Kuvvetlerinde 40 (amiral, Hava Kuvvetlerinde 
58 general ve Jandarma Genel Komutanlığında 18 
generalimizin 'bulunması lazım, bu kanuna göre ve 
toplam olarak her üç kuvvet komultanlığımızdaki ve 
jandarmadaki general miktarımız da 285tir. 

Bu 'general miktarlarına göre, generaller için mah-
rut dediğimiz terfi piramiti vardır. Üç kuvvet ko-
mutanlığınınkinİ açıklamadan bir tanesini söylemek 
suretiyle bu general terfi piramiti hakkında sizlere 
bilgi vermek 'istiyorum. Mesela, Kara Kuvvetlerinde 
96 tane tuğgeneralimiz var. Tuğgenerallik süresi 4 
yıl olduğuna göre, bunu dörde taksim ediyoruz, her 
basamakta 24 general 'bulunmaktadır. Yani, bunun 
manası şu : Her sene aşağıdan gelen albaylardan an
cak 24 tanesini, terfi ettirdbiiirsiiniz. Kontenjanı bu. 

Tümgeneral miktarı 44 ve bekleme süresii 4 yıl ol
duğuna göre, tümgeneralliğe terfi içinde her basamak
ta 1*1 general bulunm'aJktadi'r. (Biunu bilhassa belirtiyo
rum. 

Korgeneral mevcudu 20 ve bekleme süresi 4 yıl 
olduğuna göre, her basamakta 5 general1 bulunmakta 
olup, sırası gelen 'Tl tümgeneralden 51 terfi edecek, 
6'sı emekli olacaktır. Orgenerallerimizin sayısı 9 olup, 
bunlardan 1 adedi Jandarma Genel Komutanlığının, 
geriye kalan 8 adedi Kara Kuvvetler'imizin konten
janıdır. Terfi süresine göre her basamakta 2 'general 
bulunmakta olup, sırası gelen 5 korgeneralden 2'sii ter
fii edecek, 3'ü emekli olacaktır. 

Kanunun ruhunu anlamak için bekleme sürele
rine de bir açıklık getirmek işitiyorum. Teğmenden 
albaya kadar 'bekleme sürelerinin toplamı 30 yıldır. 
Tuğgeneralden orgenerale kadar 'bekleme süreleri her 
bölümde dörder yıl olarak toplam 16 yıldır; yani, 
teğmenlikten albaylığın sonuna kadar bir subay 30 
yıl hizmet edecek, general olduktan sonra da hiz-
metleriniın toplamı 16 yıldır. 

Sayın ımilldtvekileri, bir subay Harp Okulunu 
normal olarak 22 yaşında bitirir -albaylığın sonuna 
kadar 30 yıl da hizmet ettiğini hesaba katarsak- 52 
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yaşında generalliik sırasına girer. Hüç 'bir kıdem al
mamış, Harp Okulundan çıkmış ve gecikmeden de 
albaylığın sonuna kadar gelen bir subay 52 yaşında 
generallik sırasına girer. Terfi edemediği takdirde o 
sene veya bir yıllık -onlara biraz sonra temas edece
ğim- veya iki yılık uzatma ile emekliye sevk edilir. 
Şimdi yaş haddine 'bakıyoruz, albayların yaş haddi 
60'tır. 52 yaşında generallik sırasına giren bir albay, 
terfi edemezse, yaş haddinden .8 yıl önce emekliye ay
rılmaya mecbur kalır. 

Şimdi kurmay subayların durumuna gelelim : 
Kurmay subaylar -biraz evvelki kanunida bahset

tiğim gibi- 3 yıl tahs'il kıdemi alırlar. Ayrıca, sınıf 
subaylarının da aldıkları dicil puanlarına göre, yüz
başılıkta 1 yıl, binbaşılıkta 1 yıl olmak üzere, 2 yıl 
üstün başarı kıdemleri vardır. Yani, bir yüzbaşının, 
yüzbaşılığının sonunda, o yere gelinceye kadar aldığı 
puanlar yüzde 95'i bulursa, kendisiine 1 sene kıdem 
verilir; bu muharip subaylarda mevcudun yüzde 4'ü 
'kadardır, yardımcı subaylarda ise yüzde 2'dür. 

Şimdi, bir kurmay albayı ele alalım : 3 sene tahsil 
kıdemi, 1 sene de üstün başarı kıdemi aklığına göre, 
toplam kıdemi 4 yıl olacaktır. Zaitten bizlim zamanı
mızda kurmayların kıdemi -üstün başarı kıdemli fa
lan yoktu- 4 seneydi, sonrada 3 seneye indi; fakait üs
tün başıarı kıdemli gelince, arkadaşlarımız 1 sene de 
oradan alıyorlar, yine 4 sene kıdem oluyor. 

Bir topçu albayının 52 yaşında generallik sırasına 
igirdiğini biraz evvel arz etmliştim. Simidi bunun sı
nıf arkadaşı olan kurmay albay, 4 sene kıdem aldığı 
'için, 48 yaşında generallik sırasına girer -ki, bu hu
susu bilhassa belirtmek istiyorum, albaylığın yaş had-
diriin 60 olduğunu belirtmliişitim- eğer bu arkadaşı
mız, sicili müspet olduğu halde, sırf kadrosuzluk ne
denliyle terfi edemediği zalman, yaş haddinden 12 yıl 
evvel, genç yaşta emeklilik durumuyla karşı karşıya 
'gelir. 

Sayın milletvekilleri, getirilen tasarı ile ne isten
mektedir? Bu getirilen tasarı üç ana konuyu içermek
tedir. Bunlardan birisi, general ve amiral miktarları
nın artırılmasıdır. Bu yeni tasan general ve amiral 
miktarlarını her yıl artırmayı öngörüyor. İkincisi, ba
zı rütbelerde normal bekleme sureleri sonunda terfi 
edemeyenlerin bir kısmının hizmet sürelerinin 3 yıla 
"kadar uzatılmasını öngörüyor. Üçüncü olarak da, yi
ne bazı generallerin hizmet sürelerinin yaş haddine 
kadar uzatılmasını öngörüyor. Bunlar bilhassa tek-
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nik sınıfa dahil doktor, mühendis, hâkim, öğretmen 
gibi yardımcı sınıf generalleridir. 

Şimdi değişikliğin birinci fıkrasıyla, her yıl en 
fazla 12 general ve amiralin hizmet sürelerinin 1 yıl 
uzatılması istenmektedir. Buraya dikkatlerinizi çek
mek istiyorum. Her yıl 12 generalin hizmet süreleri
nin 1 yıl daha uzatılması... Bu îl2 generali bir tarafa 
koyalım. Burada 12 generalin rütbeleri, yani orgene
ral mi, korgeneral mi; kaç tanesi tümgeneral, kaç ta
nesi tuğgeneral belli değil. Bunların kuvvetlere tah
sisi de, yani ne kadarı hava kuvvetlerine, ne kadarı 
kara kuvvetlerine ve ne kadarı da deniz kuvvetlerine 
verilecek, bu da belli değil. Bu durumun, ileride bir
çok sakıncalar doğuracağını tahmin ediyoruz. 

Ayrıca, kontenjanların bulunması dolayısıyla, ge
neral ve amiral mahrutunun bazı bölümlerinde şişme 
ve yığılmalar olacak ve bu durum, oradaki arkadaşla
rımızın da ileride daha çoğunlukla emekli olmalarına 
yol açacaktır. 

Tasarının 4 üncü maddesinin i(d) bendinin üçüncü 
fıkrasında, müteakip 3 yıl içerisinde toplam olarak 
2 korgeneral ve kurmay olmayan muharip sınıf ve 
yardımcı sınıf generallerinden 4 tümgeneral ile 18 
tuğgeneral ve tuğamiralin her yıl yeniden değerlen
dirilmesi ve aynı rütbede hizmete devam etmeleri ön
görülmektedir. Şimdi bu durumda, 18 tuğgeneral, 2 
korgeneral ile 4 tane de tümgeneral ve tümamiralin 
daha hizmet süreleri uzatılmaktadır. 

Ayrıca, zorunlu hallerde bu 2 korgeneral 3'e, 4 
tümgeneral 6'ya ve 18 tuğgeneral de 24'e çıkarılmak
tadır. Bu artışlara gerekçe olarak, genel gerekçede ve 
madde gerekçesinde, şunlar gösterilmektedir : Yetiş
miş tuğgeneral ve amirallerden daha uzun süre yarar
lanmak ve erken yaşta emekliliklerinin önlenmesi; 
müteakip rütbeye terfilerinde daha fazla personel 
içerisinden seçim yapma olanağının ileri sürülmesidir. 
Gerekçeler. bunlardır. Yani, generallerimizin erken 
yaşta emekliliğine mani olacağız... 

BAŞKAN — Sayın Akaydın, iki dakika süreniz 
kalmıştır, konuşmanızı lütfen ona göre değerlendirin 
efendim. 

A. RIZA AKAYDIN ^Devamla) — Konuşmam 
iki dakikada bitmez efendim; süre çok az. 

Efendim, bu arz ettiğim artışlar yeni değildir. 6 
generalle başlamış 10'a çıkmış, 12rye çıkmış; 18 tane 
tuğgeneral yeni girmiş ki, bunlar da 24'e çıkarılabile
cek. Yaptığım hesaplara göre de 47 general ve amira-
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lin süresi uzatılmış, ayrı. Efendim, burada dikkatini
zi bir şeye çekmeik istiyorum : Kanunun 49 uncu 
maddesinin (b) fıkrasındaki generaller, bir ek hükme 
göre, biraz evvel arz ettiğim o kontenjanlar dışında. 
Yani şöyle arz iadeyim : 24 tuğgeneral tümgenerallik 
sıralsma geldi; tümgeneral kontenjanları 11 adet, tuğ
generallerin 11 kişisini terfi ettireceksiniz, 13 tanesinin 
de kanuna göre emekli olması lazım. Biz tutuyoruz 
bunların içerisinden 3 tanesinin hizmet süresini uza
tıyoruz, 10 kişisini de emekli ediyoruz; fakat kanun 
diyor ki, ertesi sene yeniden 24 tane daha tuğgeneral 
gelecek; ibu hizmet süresi uzatılan 3 kişiyle beraber 
yeni gelen 24 kişiyi karıştırıp 27 kişi içerisinden 11 
tane 'tümgeneral seçerseniz, arkadan gelen sınıfın hak
kına tecavüz etmiş olursunuz. Bunları oraya dahil et
miyoruz, ayrı. 24 kişiden 11 kişisini terfi ettiriyoruz, 
hu sefer o 3 kişi içerisinden seçim yapıyoruz, O za
man, nerede kaldı daha çok k'işi içerisinden seçim yap
ma gerekçesi? Onları ayrı statüye tabi tutuyoruz ve 
bu şekilde 2 tane terfi mahrütu doğuyor. 'Birisi kanu
nun 49 uncu maddesine göre yapılmış bir mahrut 
oluyor; bir de, hu mahruttaki generallerin konten
janlarının dışında, uzatma suretiyle küçük, mini bir 
mahrut daha doğuyor ve hu mahrut da her sene git
tikçe büyüyor. 

'BAŞKAN — Sayın Akaydın, lütfen tamamlayınız; 
süreniz doldu efendim. 

A. RIZA AKAYDIN (Devamla) — Efendim, çok 
özür dilerim; eğer mümkünse birkaç dakika daha 
müsaade ediniz. 

(BAŞKAN — Mümkün değil efendim, süreniz 20 
dakika idi ve 20 dakikahk 'süreniz doldu. 

A. RIZA AKAYDIN (Devamla) — Efendim, bü
yük bir kısmını atladım, ama hiç olmazsa geriye ka
lanları arz edeyim. 

Efendim şimdi, generallerin tabanını albaylar oluş
turur. Mesela; her sene Kara Kuvvetlerinde gene
rallik sırasına giren ve aynı zamanda sicilleri (bakı
mından, puanlama bakımından generallik sırasına gi
ren albayın miktarı aşağı yukarı 300 tanedir. Düşü
nünüz ki, 300 tane albay içerisinden 24 tane tuğge
neral seçeceksiniz. Bu seçimin ne kadar zor olduğunu 
biz biliyoruz. Çok zordur. Bunların 24'ü tuğgeneral 
olur, ama nerede ise 276 tane albay kalır. Bunların 
içerisinde kurmay albaylar da vardır, sınıf albayları 
da vardır. 

Şimdi ben derim ki, tuğgenerallerimiz bilhassa ço
ğunluğu tuğgeneral daha fazla hizmet etsin, erken 
yaşta emekli olmasın. İBurada, 48 yaşında general ola-

[ madan emekli olan albaylarımız vardır. Hiçbir tuğge
neral artışına gitmeden, bunlardan pekala tuğgeneral 
kadrolarında istifade etmek mümkündür. Emekliye 
sevkederseniz 12 yıl evvel ediyorsunuz. Bir yıl sonra 
emekli ederseniz 11 yıl kala ediyorsunuz. 

Şimdi, Türk ordusunda bunların tatbikatı görüldü. 
I Bir zaman tuttuk, 48 yaşındaki (bir kurmay albayı 

terfi edemediğinden, hemen emekliye ayındık. O za
man kıdem almak ve kurmay olmak suç oldu. Sayın 

I milletvekilleri. Çünkü, kurmay albay, kendi sınıf ar
kadaşından, sınıf albay.ndan 4 sene evvel -4 sene kı
dem aldığı için- emekli oldu. 'Birisi emekli maaşı ola
rak maaşının yüzde 76'sını alırken, geriden gelen sı
nıf arkadaşı albay 4 sene daha fazla hizmet ettiği için, 
yüzde 80'ini aldı. 

BAŞKAN — Sayın Akaydın, lütfen toparlayın 
efendim. 

A. RIZA AKAYDIN (Devamla) — Bu hata mey
dana çıktı, bunu düzelttiler. 

Şimdi, terfi edemeyen kurmay albay, arkadan ge
len, kendisiyle beraber harbiyeden mezun olan arka
daşlarını bekliyor ve onlarla beraber emekli ediliyor. 

BAŞKAN — Sayın Akaydın, hemen bağlayın efen
dim. 

A. RIZA AKAYDIN (Devamla) — Ben derim ki, 
bu albaylar, pekâlâ tuğgeneral kadrolarında istihdam 
edilebilir ve kanımca bu uzatmaya Ihiç de gerek yok
tur. 

BAŞKAN — Sayın Akaydın, süreniz doldu; he
men bitirin. Çünkü, çalışma süremizin sonuna geli
yoruz. 

A. RIZA AKAYDIN (Devamla) — Efendim, 
I sözlerimin sonlarını arz edeyim. 

Daha evvel, bilhassa 27 Mayıs'tan sonra, 1961' 
lerde General - Amiral Şubesinin müdürlüğünü yap
mış bir arkadaşınız olarak, konuyu bilerek konuşu-

ı yorum. Gerçekleri konuşuyor uum; ama sizlere arz et
mek istediğim birçok şeyi, zamanın .darlığı dolayısıy
la, arz etmem mümkün olmayacak. 

BAŞKAN — Sayın Akaydın, lütfen hemen ta
mamlayınız. 

A. RIZA AKAYDIN (Devamla) — Peki efen
dim. 

j Aıkadaşlarım mazur görsünler, bu konuşma ve 
j tenkitlerimizdeki bütün amacımız, Türk Silahlı Kuv

vetlerinin komuta kademesinin yücelmesi ve yükseltil-
| mesidir; bundan başka hiçbir düşüncemiz yoktur. 

Müsaade ederseniz, iki dakika içerisinde sözleri-
[ mi bağlayacağım. 
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(BAŞKAN — Hemen bağlayın, lütfen. 
A. RIZA AKAYDIN (Devamla) — Napolyon'a 

ait bir anı ite sözlerimi bitireceğim efendim. 
Napolyon, Avusturya seferine karar vermiş, Ken

disinin 60 bin, Avusturya'nın ise 100 bin kişiden mü
teşekkil ordusu varmış. Bu durum karşısında, Napol-
yon'un bütün as kumandanları, kurmayları demişler 
ki : «ıBu iş olmaz; Avusturya ordusunun şu kadar to
pu, şu kadar tüfeği, 100 bin de askeri var. Buna kar
şılık bizim ise, 60 bin askerimiz var, nasıl saldırab'ili-
riz?» Napolyon'un verdiği cevap şu : «Siz hesapları 
yanlış yapıyorsunuz, oraya bir 100 bin kişi de beni 
yazın.» 

Güçlü bir emir ve komuta heyeti kurmanın, sa
yılamayacak kadar büyük faydaları vardır. İş kemi
yette değil, keyfiyettedir. 

Yüce Meclise, şahsım ve grubum adına saygıları
mı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akaydın. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyi okutmadan 
önce, bir hususu oylarınıza sunmak istiyorum. 

'Maddeler üzerinde fazla söz isteyen üye ve öner
ge yoktur. Tasarımız da birkaç maddeden ibarettir. 
Tasarı tamamlanıncaya kadar görüşmelerin devamını 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Tasarı tamamlanıncaya kadar görüşmeler uzatılmıştır. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Kanunun 21 inci mad
desinin (a) bendinin 1 numaralı alt bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Muharip sınıflar : Piyade, süvari, tank, top
çu, kara havacılık, istihkâm, muhabere, jandarma.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yük. 

Önerge?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 926 sayılı Kanunun 36 ncı mad

desinin 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunla de
ğişik (d) bendinin 1 numaralı alt bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«1. Kuvvet harp akademileri öğrenimini tamam
layıp kurmaylığı onaylanan subaylara iki yıl, bunlar
dan Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olanla
ra ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;» 
- BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

İBuyurun Sayın Şen. 
HÜSEYİN ŞEN (Artvin) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Harp Akademisinin eski bir mezunu 
olarak bu madde üzerinde konuşmadan yapamadım. 

IBu tasarının maddeleri komisyonda görüşülürken; 
tabiatıyla Genelkurmay Başkanlığının bir teklifi, As
kerî Şurada ittifakla kabul edilmiş bir teklif olduğu 
ve hükümet tasarısı olarak karşınıza çıktığı için konu
yu fazla detaylı bir şekilde inceleyip, muhalefette 
bulunma imkânını şahsen bulamadığımı itiraf etmek 
isterim. 

Silahlı Kuvvetlerde, akademiyi bitirenlerin kıdem 
meselesi uzun yıllardan beri değişegelmektedir. Harp 
Okulundan mezun olan bir sınıf subayı, eğer akade
miye girmemişse, 27 Mayus kıdemi gibi özel bir kanun 
çıkarılmamışsa veya üstün başarı kıdemi gibi bir kı
dem almamışsa, kıdem atmadan emekli olur, ordudan 
ayrılır gider. 

Harp Akademisini bitirenler geçmişte dört yıl kı
dem aldılar. Arkasından kıdem kaldırıldı. Arkasından, 
her rütlbede birer sene kıdem verildi ki, ben onlara 
dahilim. Mezun olur olmaz bir sene, müteakip rüt
bede bir, daha ısonraki rütbede de bir sene olmak 
üzere toplam üç yıl kıdem verildi. Daha sonra iki yılı 
toptan, biri de bir üst rütbede verilmek suretiyle üç 
yıl kıdem verildi. 

Şimdi de. yeni bir şey getiriliyor. Tabiî, Silahlı 
Kuvvetlerde iyi bir sistem oturtulmuş olsaydı, bu de
ğişikliklere ihtiyaç olmazdı. Bu, ne zamanın şartları
na, ne de şu veya buna bağlıdır; bu tamamen şahıs
ların o andaki anlayışlarıyla ilgilidir. Bir personel baş
kanının, bir 'kuvvet komutanının, bir ikinci başkanın 
veya bir genelkurmay başkanının aklına bir fikir ge
liyor, o sene o şekilde değişiyor. Hakikatte, bunun 
gerçek ve mantıkî bir nedeni yoktur; olmadığı da za
ten bu değişikliklerden bellidir. 

Şimdi, getirilen son değişikliği, henüz tasarı halin
de gelecek olan harp akademileri kanununa» istinat 
ettirip, 2 yıl tahsil karşılığında 2 yıl kıdem veriyoruz 
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ve ondan sonraki kıdemi de şarta bağlıyoruz. Yanı 
şimdi sınıf sulbayı, kurmay subaya bir de, Silahlı Kuv
vetler Akademisini bitirdikten sonra, 'bir başka subay; 
yani kıdem vermek suretiyle subayları,; kıdemsiz 2 
yıl kıdemli, 3 yıl kıdemli gibi âdeta bir z'incir yapıyo
ruz. Ben ona muhatap olmuş bir kimseyim. Değişik 
kıdemler rahatsızlık vermeiktedir. En iyisi, belki 2 
sene kıdem vermektir. Zaten Harp Akademisini biti
ren subayı; seç'ilmiş, değerli, sicili iyi, memleketini 
sever, okuma kabiliyeti olan anlayışlı birisi olarak ka
bul edeceğiz. Bir de bunu ,yeni bir sınava, yeni bir si
cile bağladığınız zaman, Silahlı Kuvvetlerde huzur
suzluk ve moral meselesi ortava çıkar. Bu bakım
dan, gelecek olan harp akademileri kanunu tasarısı 
karşısında vaziyet almak üzere görüşlerimi arz etme
den vapamadım. Bu tasarıyı aslında tasvip etmiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şen. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 926 sayılı Kanunun 7.7.1971 tarih 
ve 1424 sayılı Kanunla değişik 47 nci maddesinin (f) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«f) Korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek 
için harp akademileri öğrenimini başarı ile bitirmiş 
bulunmak ve aynı zamanda Kara Kuvvetlerinde mu
harip sınıfı general, Deniz Kuvvetlerinde güverte veya 
deniz sınıfı amiral ve Hava Kuvvetler'inde pilot sınıfı 
generali olmak.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 4. — 926 sayılı Kanunun 49 uncu 'mad

desinin 2.10:1981 tarihli ve 2532 sayılı Kanun ile de
ğişik (d) bendi aşağıdaki şiekilde değiştirilmiştir. 

«d) Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulun
dukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret 
görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amiral
lerden her yıl en fazla 12 general ve amiral, terfi için 
yapılan yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre 
yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra 
gelmek şartıyla, Genelkurmay Başkanının teklifi ve 
Yüksek Askerî Şûranın üçte 'iki'çoğunluğunun kararı 

ile bir yıl daıha aynı rütbede hizmete devam edebilir
ler. 

Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan gruplar-
daki general - amirallerin aynı rütbede bir yıl daha 
hizmete devam edebilmeleri, diğer kuvvetlerden yıllık 
kontenjanı olan gruplardaki emsalinin terfi veya hiz
mete devam ederken aldığı yeterlik notu kadar veya 
daha fazla not alması şartıyla, yukarıdaki fıkra hü
kümlerine göre olur. Görey süreleri uzatılanlar 47 
nci madde (f) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıy
la müteakip yıl 54 üncü madde esaslarına göre yeni
den değerlendirmeye tabi tutulur. 

Normal rütbe bekleme süresi sonunda bu bendin 
1 ve 2 nci fıkralarındaki esaslara göre, görev süresi 
uzatılarak bir yıl daha hizmete devam edenlerden, 
birinci fıkradaki miktardan ayrı ve müteakip üç yıl 
iç'in toplam olarak, en fazla 2 korgeneral - koramiral 
ile 47 nci madde >(!f) bendi gereğince korgeneral - kora
miralliğe terfi edemeyen en fazla 4 tümgeneral - tüm
amiral ve en fazla 18 tuğgeneral - tuğamiral aynı 
esaslara göre her yıl yeniden değerlendirilmek ve rüt
beye mahsus yaş haddini .geçmemek şartıyla üç yıl 
daha bulundukları rütbede hizmete devam edebilir
ler. Ayrıca bu bentteki hükümlere göre görev süresi 
uzatılarak hizmete devam ettirilen tabip, yüksek mü
hendis, mühendis, askerî hâkim ve öğretmen sınıfla
rından olan tümgeneral - tümamiral, tuğgeneral - tuğ
amirallerden ihtiyaç duyulanlar her yıl yeniden değer
lendirilmek kaydıyla Genelkurmay Başkanının teklifi 
Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı 
ile rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam etti
rilebilirler. 

Zarurî hallerde hizmetin gereklerine göre Genel
kurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şûranın 
kararı ile bu bendin birinci fıkrasındaki 12 general -
amiral miktarı 14'e kadar, üçüncü fıkrasındaki; 2 
korgeneral - koramiral sayısı 3'e, 4 tümgeneral - tüm
amiral miktarı 6'ya ve 18 tuğgeneral - tuğamiral mik
tarı da 24'e kadar artırılabilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre hizmete devamına ka
rar verilen general - amiraller (b) bendinde gösterilen 
miktarlar dışına çıkarılırlar. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Şen ve 'Sayın Akaydın söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Şen. 
HÜSEYİN ŞEN (Artvin) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; bu madde üzerinde, sadece zabıtlara' 
geçmesi ve düşünceleriımizin ne olduğunun anlaşılma
sı bakımından konuşmak istedim. 
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Genelkurmay Başkanlığının gösterdiği ihtiyacı an
lıyorum. Taibiî 'bu 'bir ihtiyaçtır; ama 'Silahlı 'Kuv
vetlerde çalışmış bir ıkişi olarak söylüyorum, 'Silahlı 
Kuvvetlerin her kademesinde, özellikle 'generaller için 
-iki, her rütbede 4 sene bekleme süresi var- yetişmeme 
bana göre söz 'konusu değil. Yani bir kişinin, bana 
göre, Silahlı Kuvvetlerde bulunamıyor olması müm
kün 'değildir. Olsa 'bile çoik istisnaî bir durumdur. 
Bu istisnaî duruma da Askerî Şûra, lazım olduğu za
man istisnaî bir 'hükümle el koyar ve bu ihtiyacı kar
şılar. Arma durum şimdi öyle değil. Askerî Şûranın, 
Genelkurmay Başkanının 'teklifi üzerine vereceği ka
rarla 37 general - amiral kadrosu ihdas edilmektedir. 
Bu, ma'hrutu tamamen 'bozuyor ve yan, ek, yedek bir 
(maforut ortaya çıkarıyor. Şunu açıklıkla söylemek is
tiyorum -ben böyle hissediyorum- bunlar general ve 
amiraller arasında büyük bir sıkıntı yaratacaktır. 
Hele yardımcı sınıf subaylardan general ve amiral 
olanların yaş haddine k'adar görevde kalabilmeleri 
ve generallik rütbelerinin tuğgenerallikte, tümgeneral
likte dört yıl gibi bir süre 'ile uzatılabilmesi, 'diğer
leri arasında hoş karşılanmayacaktır Silahlı Kuvvet
lerde görev başı eğitimi devamlıdır. General orada 
yetişir. Eğer, devamlı kadrolarda istihdam sağlanır
sa, bir subay kendisine verilecek her görevi yapar. 

Ben, çalıştığım yerlerde ıgörevi lâyıkıyla yaptığı
ma inanıyorum. Çok mülkemim'öl olduğumu söylemek 
istemiyorum, ama o görevi yapabilirim; buradaki 
gerekçeleri karşılayacak durumdaydım. 

O halde, bunun Silahlı Kuvvetlerde ileride sıkın
tı yaratacağını burada ifade etmek istiyorum; bumun 
buradavçök dikkate alınmadığını da görüyorum. Öy
le örneklerini yaşamışızdır ki ve bu örnekler bugün 
de vardır ki, Silahlı Kuvvetlerde 'bezginlik ve sıkın
tı yaratmıştır ve yaratmaktadır. Sorulduğu zaman, 
«Bu nedir, neyin nesidir, niçin bu kadar uzun süre 
buralarda yer işgal etmektedir» dendiğinde ne ola
caktır? 

Kaldı iki, sayın milletvekilleri durum şudur : Ya
ni, o kadrolara ihtiyaç varsa, kadroyu serbest bıra
kın, pramidi ona göre düzenleyin. Kimse, size «Tam 
«düz bir pramit olsun» demlyorki. Arasıra çıkıntı ol
sun o listelerden. Niçin gerideki albayları, tuğgeneral
leri, tümgeneralleri, korgeneralleri orada sıkıntıya dü
şürüyorsunuz? 

37 kişilik bir kadro; mevcudun ne olduğunu bil
miyorum 'ama, bu yüzde onlbeş yirmilere ulaşan bir 
kadrodur. O balkımdan ben bunu da uygun karşıla-
ımadiiğımı huzurunuzda arz etmek işitiyorum. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şen. 
Buyurun, Sayın Ali Rıza Akaydın. 
A. RIZA AKAYDIN (Çorum) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; biraz evvel arz ettim, fakat açık
layamadık galiba. 

Şimdi, 47 tane bir general artışı var; tamam, bir 
şey demiyoruz. Belki Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı var
dır, artıralım; fakat, bunların hangi rütbeden oldu
ğu ve kuvvetlere hangi oranda verildiği belli değil. 
Bir tarafta 49 sayılı Kanun var, miktarları tayin et
miş. Biz bu şekilde uzatmayla değil, o kanunda de
ğişiklik yapalım ve şimdiden bu 47 generali Kara 
Kuvvetlerine, Hava Kuvvetlerine, Deniz Kuvvetleri
ne, Jandarma Genel Komutanlığına şu kadar tuğge
neral, şu kadar tümgeneral verelim ve biraz evvel arz 
ettiğim gibi, Kara Kuvvetlerinin ma'hrutundaki 24 
tuğgeneral kadrosu 27 ölsün; ama her şûra toplan
tısında «Hanıgi rütbede süreyi uzatalım, kaç tanesi
nin süresini uzatalım, kaç tane Hava Kuvvetlerine 
verelim, kaç tane Deniz Kuvvetlerine verelim» 'görüş
meleri inanın kuvvetler arasında da bazı çekişmele
re yol açar. Bunları şûrada gördük. 

Sonra, alt rütbelerden gelen generaller, acaba biz
den kaç kişinin görev süresini uzatacaklar, uzatırlar 
mı, uzatmazlar mı; terfi edemezsem acaba 1 sene 
daha görev süremin uzatılması mümkün olur mu, 
olmaz mı gibi endişe içerisine girerler. Bunların 'hiç
birisine lüzum yok. Artırılacaksa, 49 sayılı Kanun 
bir mahrut tespit etmiştir, bu maihruta o generaller 
monte edilir, böylece miktarı çoğaltırız. Bugün 285 
generalimiz varsa, buna 47 daha eklersek 332 gene
ralimiz ölür. Bunlar mühim değil, lüzum varsa ya
pılır. 

Efendim bir de şu konuyu arz etmek istiyo
rum : 'Şimdi bir madde -getirildi buraya, deniyor ki; 
«doktor, hâkim, mühendis... sınıflarından olan tüm
general- - tümamiral, tuğgeneral - tuğamiraller
den ihtiyaç duyulanların görev süreleri yaş haddine 
kadar uzatılabilir.» Şimdi doktorlar veya hâkûmler, 
yüksek tahsil yaptıkları için, onların da aşağı yukarı 
kurmaylara yakın (4 yıl) yüksek tahsil kıdemleri 
vardır. 'Bir tabip kırksekiz elli yaşında generallik sı
rasına girer, 4 sene tuğgenerallik yapar, 4 sene de 
tümgenerallik yapar ve 8 yıl olur, 48 ile toplarsak 
56 eder, Tümgenerallerin yaş haddi 62'dir. 62 yaşına 
kadar bir mühendis veya bir doktor tümgeneralin 
görev süresini uzattığınız zaman, tümıgeneral rütbe
sinde kalma süresi 10 seneyi buluyor. Bunun ma
nası, aşağıdan gelen 9 sınıftan hiçbir tuğgenerali tüm-



1*. B. M. M. B : 100 1 . 5 . 1986 O : î 

general yapmayacağım demektir. Bunlar dedikoduya, 
huzursuzluklara sebep oluyor. Bunların hepsini du
yuyoruz. 

Mesela 'bir topçu albayı, bir muharip sınıfı 'al
bayı tuğgeneral oldu, tümgeneral oldu; tümgeneral
liğinin sonunda, hemen hemen bunlardan 'hiçbirisi
nin görev süresi uzatılmaz, emekliye sevk edilir. Çün
kü, tümgenerallikten korgeneralliğe geçiş ayrı bir sta
tü ortaya kor. Kanunda da yazılı olduğu gibi, muha
rip sınıf generallerinin, yani topçu generalin, piyade 
generalin, doktor generalin son rütbesi tümgenerallik-
'tiır, 'tümgenerallikten yukarıya çılkamaz. Tümgeneral
likten 'korgeneral ve orgeneralliğe çıkabilmesi için 
'kanun, Harp Akademisi tahsilini şart koşmuştur. 

Yine sözlerimin 'başında arz ettiğim gibi -za
man olmadığı için de iyice açıklayamadıım- bir kor
general dört sene korgenerallik yaptı ve orgenerallik 
sırasına girdi. Korgeneralin kontenjanı beş, orgena-
ralliğe terfi ikidir. İkisini 'terfi ettirip üçünü emek
liye ayırdığınız zaman o 60 yaşındadır. Korgeneralin 
emeklilik yaş haddi 65'tir. Bir korgenerali 65 yaşın
da emekliye sevk ederken, diğer yandan bu arka
daşlara yaş haddine kadar imkân 'vermek, ibence 
uygun değil. Ama İhtiyaç varsa, bir sene, iki sene 
görev sürelerini uzatalım; fakat «'Yaş haddine kadar» 
dediğimiz zaman geriden gelenlere hiçbir şekilde ter
fi (imkânını sağlamaımış oluyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, bu konular askerî şû
ralarda çok görüşüldü. Esasen Millî Savunma Bakan
lığından böyle bir kanun 'teklifini yüce Meclise ge
tirmesini isterdiım. Meseleyi Harp Okullundan itiba
ren ele almak lazımdır. Bizim zamanımızda Harp 
Okulunun mevcudu 1 000 kişi idi, bugün de 1 000 
kişi. Albaylık rütbes'ine geldik enflasyondan hepimiz 
sapır sapır döküldük. Biraz evvel arz ettiğim gibi, 
en çok gadre uğrayan albay ke&iani oluyor. 300 kişi 
generallik şurasına geliyor; bunun içerisinden 24 ada
yı nasıl seçeceksiniz? Hepsi de sicil almış. 300 kişi
den 24 kişiyi generallıiğe seçtiğinizde geriye 276 kişi 
kalıyor; arkadan da 300 kişi albay oluyor, ediyor 
576 ve albay mahrutu, mahrut olmaktan çıkıyor, çat
lıyor. Bu konuda daha tutarlı tedbirler alarak, me
seleyi Harp Okulu kaynağından ele almak lazımdır. 
Terfilere bazı kısıtlamalar getirerek, bu kadar çok 
albayı buraya getirmemek lazımdır. 

Halen kanunlarımızda bir yaş haddi vardır; ör
neğin yarbayın yaş haddi 55'tir. binbaşının yaş had
di 55'tir. Kendilerine sorsam, Türk Ordusunda terfi 
edememiş ve yaş (haddinden binbaşılıktan ve yarbay

lıktan emekli olan bir tane subay yoktur. Herkesi 
terfi ettire ettire paket halinde buraya getiriyoruz, 
ondan sonra da böyle palyatif tedbirlerle İşin içlin
den çıkamıyoruz. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akaydım. 
Madde üzerinde başka söz almak isteyen var 

mı? Yok. 
MUSTAFA KÂM BÜRKE (Denizli) — Soru 

sormak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı? 

Yok. _ 
Buyurun sorunuzu sorun Sayın Bürke. 

MUSTAFA KÂNİİ BÜRKE (Denizli) — Sayın 
Başkan, halen Silahlı Kuvvetlerde ne kadar general 
kadromuz vardır? Bu Yasayla ne kadar daha gene
ral kadrosu ilave olacaktır? Özellikle bir kuvvet ele 
alınmak suretiyle, general adetleni tespit edilirken 
kıstas nedir? Hatırladığım kadarıyla albay adedi kıs
tas alınmaktadır. Şimdi bu kıstas nereye varmakta
dır? Kadro sayısı bu kadar yükseltildiğine göre, emir 
komutada bir zaafiyet mi doğacaktır, yoksa bir güç 
mü doğacaktır? 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Bürke. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKAM ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Efendim, Silahlı Kuvvetlerde 319 general 
vardır. Yeni getirilen kanunla, Sayın Genelkurmay 
Başkanının takdMeriyle, icap ederse, lüzum görülür
se, azamî olarak 47 albay daha generalliğe terfi ede
bilecektir. Muhakkak 47 adet olacak değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Anlaşılmıştır. 
MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Denizli) — 3 üncü 

ve 4 üncü suallerim vardı efendim. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Kıstaslar, burada hizmetin ihtiyacına göre 
ayarlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 4 ün
cü maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 ün
cü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 926 sayılı Kanunun 109 uncu mad

desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Bu Kanunun 85 inci maddesinin (c) bendi gere

ğince kıdemli üstçavuş rütbesine ait bekleme süresi
nin bitiminden bir yıl önce başçavuşluğa yükseltilen
ler, başçavuşluk rütbesinin birinci yılında da meslek 
sınavına girebilirler.» 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 5 inci mad

deyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci mad
de kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 926 sayılı Kanunun 7.7.1971 tarih 

ve 1424 sayılı Kanunla değişik 114 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 114. — Lise mezunlarından öğrenim mak
sadıyla yabancı memleketlere gönderilenlerin, subay 
çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaları, 15 yıllık 
yükümlülük süresine ek olarak öğrenim için yurt dı
şına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin 
iki katı kadar fazla hizmet etmeleri ile mümkündür.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Şen, 
HÜSEYİN ŞEN (Artvin) — Sayıtl Başkan, sayın 

milletvekilleri; bir hususu açıklamak için söz aldım. 
Silahlı Kuvvetlerde subay olanlar 15 yıl süre ile 

mecburî hizmete tabidir. Yani Silahlı Kuvvetlerden 
kendi istekleriyle 15 yıldan 'evvel ayrılamazlar. Şim
di, 657 sayılı Devlet Personel Kanununa paralellik 
sağlamak için, liseden sonra yurt dışında eğitim ve 
öğrenim görenler, okudukları sürenin iki katı kadar 
daha mecburî hizmete tabi tutuluyor. Diyelim ki, yurt 
dışında 4 sene okudu; 8 sene mecburî hizmete tabi 
oluyor ve toplam 23 sene Silahlı Kuvvetlerden ayrıl
ma imkânını kaybediyor. 

Tabiî arada büyük bir fark var. 15 sene mecburî 
hizmet yanında - sivillerle eşit şekilde mecburî hiz
mete tabi tutmak için - bir 8 sene daha ekliyorsu
nuz. Ortada bir adalet söz konusu değil. Bunu belirt
mek için söz aldım. Hakikaten adalet yok. 15 sene 
mecburî hizmet esasen hiçbir şeyin karşılığı değil. 
2 sene okuyor, 4 sene okuyor, karşılığında 15 sene 
mecburî hizmet var; bunun yanına, 4 sene daha oku
duysa, 8 sene daha, doktorsa 12 sene daha mecburî 
hizmet getiriliyor. 

Dolayısıyla görüyorsunuz ki, burada pek demok
ratik, adil şeyler konuşamıyoruz. Ben bunu huzuru
nuza getirmek için söz aldım, saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şen. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. 6 ncı mad

deyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde 
kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek ge

çici 50 nci madde ilave edilmiştir. 
«EK GEÇİCt MADDE 50. — Bu Kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihten önce kuvvet harp akademi
leri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan su
baylar hakkında bu Kanunla yapılan değişiklikten ön
ceki 36 ncı madde hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 7 nci mad

deyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde 
kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen .. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 8 inci mad

deyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde 
kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 9 uncu 

maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

Tasarı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Oyunun rengini açıklamak isteyen üye var mı?.. 

Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarı kabul edilmiş ve ka

nunlaşmıştır. 
Çalışma süremiz dolmuştur. 
Gündemde bulunan konuları sırasıyla görüşmek 

ve 6 Mayıs 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.22 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla Türkiye 
Halk Bankasınca esnaflara verilen kredilere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Hüseyin Cahit Aral'ın yazdı cevabı (7/1074) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından ya

zılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Sayigılanmla, 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru I., Halk ©arnikasından esnaf kefalet koope
ratifleri aracılığıyla esnafa verilecek kredilerin A 
Grubu için 1 milyondan 1,5 milyona çıkarıldığı söylen
diği halde, Erzurum^da ve Türkiye (genelinde esnafa 
verilen kredi ortalamasının ancak 208 bin lira oldu
ğu öğreniılmiş olduğuna göre fiilî kredi durumunun 
1,5 milyona çıkarılması ne zaman sağlanacaktır? 

Soru 2. Fiilî durum bu iken Sayın Başbakanın 
kredilerin 1,5 milyona çıkarıldığı konusundaki be
yanları 'banka ile esnaif kefalet kooperatif yöneticile
rini ve kooperatif yönetidiileriyle esnafı karşı karşıya 
getirmeslinden dolayı doğan huzursuzluktan ne yarar 
umulmaktadır? 

Soru 3. Banka imkânlarını, düşünmeden ve ge
rekli finansı sağlamadan bu şekildeki gayri ciddî 
beyanların yapiması doğru mudur? 

Soru 4. Erzurum Halk Bankası finansmanları 
oe zaman beyandaki miktara kavuşturulacak ve es
naf gereğince yararlandırıilaeaktır? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1 . 5 . 1986 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-173 

Konu : Soru önergesi 
Türkiye Büyük MliMet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : T.B.M.M, Başkanlığının 2.4.1986 tarih ve 
Gen. Sek. Kan. ve Kar. Dai. Bşk. 7/1074/5805/22210 
sayılı yazınız ve Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğünün 8.4.1986 tarih ve K.K.Gn. Md. 
18/106/1651/03424 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Sayın -Başbakanımıza yönelttiği ancak tarafımdan ce

vaplandırılması İstenen yazılı soru önergesiinin ce
vabı ekte ıtakdim edilmiştir. 

filügilerimzi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Erzurum Milletvekili Hi'limi Nalbantoğlu'nun ya

zılı sorularına cevabımız. • 
Soru 1. Halk Bankasından esnaf kefalet koope

ratifleri aracılığıyla esnafa verilecek kredilerin A Gru
bu için 1 milyondan 1,5 milyona çıkarıldığı söylen
diği halde Erzurum'da ve Türkiye genelinde esnafa 
/erilen kredi ortalamasının ancak 208 bin lira ol
duğu öğrenilmiş olduğuna göre fiilî kredi durumu
nun 1,5 milyona çıkarılması ne zaman sağlanacak
tır? 

;Soru 2. Fiilî durum bu iken Sayın Başbakanın 
kredilerin 1,5 milyona çıkarıldığı konusundaki be
yanları banka ile esnaif kefalet kooperatif yönetici
lerini ve kooperatif yöneticüleriyle - esnafı karşı kar
şıya getirmesinden dolayı doğan huzursuzluktan ne 
yarar umulmaktadır? 

Soru 3. Banka 'imkânlarını düşünmeden ve ge
rekli finamsı sağlamadan bu şekildeki gayri ciddî 
beyanların yapılması doğru mudur? 

Soru 4. Erzurum Halk Bankası finansmanları 
ne zaman beyandaki milktara kavuşturulacak ve es
naf gereğince yararlandırılacaktır? 

Cevabımız : T. Halk Bankasınca sanatkârlara 
kullandırılan kredinin limitli 1985 yılında 1 000 000 
TL.'den 1 500 000 TL.'ye yükseltilmiş Olup, 1986 yı
lında da bu limitle kredilendirme işlemleri devam 
etmektedir. 

Ancak, her sanatkârın mutlaka bu limitle kredi 
kullanacağı (hususu ileri sürülemez. Zira; esnaf ve 
sanatkârın kredi'lendiriilmesi esnasında malî durumu, 
iş kapasitesi, ödeme gücü ve benzeri kriterler dik
kate alınarak tavan l'imit olarak tespit olunan 
1 500 000 TL.'ye kadar kredi kullandırılmaktadır. 
Her esnaf ve sanatkârın seyyanen tavan limitte kre
di kullanmasının -söz konusu olamayacağının yanı 
sıra; kullandırılan krediler içlin tahsis olunan plas
manlar da T. Halk Bankasının imkânlarına bağlı bu
lunmaktadır. 

T. Halk Bankasından filen kredi kullanan sanat
kâr sayısı 1985 yılı sonunda 194 749'dur. Yine bu yıl 
sonunda 317 826 esnaf da filen kredi kullanmıştır. 
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(Bu 'durumda, sadece sanatkâr gru'bu dikkate alın
dığında seyyanen her ortağa 1 500 000 TL. ıkredi 
'kullandırılacağı düşünülse dahi toplam 292.0 mil
yar TL. (esnaflar hariç) kaynağa ihtiyaç, duyulacak
tır. 

Kaldı iki, T. Halik Bankasının 1986 yılında es
nafa ve sanatkâra kullandıracağı kredilere karşılık 
tefrik ettiği plasman miktarı 1'20.0 milyardır. 

1985 yılı sonunda, yaklaşık 147 esnaf ve sanat
kârlar kefalet kooperatifinim ortaklarına kelafet ve
rebileceği azamî miktar 300 000 TL.'dir. Kaldı ki 
kefalet limitini 1 500 000 TL.'ye çıkarmış olan her
hangi bir esnaf ve sanatkârlar kefalet kooperatifi 
de sanatkâr ortaklarının hepsine 1 500 000 TL. kre
diye kefalet etmernek'tedir. Kooperatifin ortaklarına 
ne miktarda kefil 'olacağı hususu yönetim kurulları
nın kararlarına (bağlı (bulunmaktadır. 

JDİğer yandan; 'Erzurum'daki esnaflara verilen 
kredi ortalamasının 208 000 TL. olduğu hususuna 
gelince; 

Erzurum İlinde halen iki adet esnaf ve sanatkâr
lar kelafet kooperatifi faaliyette 'bulunmaktadır. Bun
lardan: 

1. Yeni Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet 
kooperatifi :ı 

Adı geçen kooperatif 23.3.1983 tarihinde kurul
muş olup, 'Nisan 1986 ayı iti'bariiyle plasman ba
kiyesi 142 000 000 TL.'dır. Halen 449 ortağı kredi 
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kullanmaktadır. Bu duruma göre mezkûr koopera
tifin ortak başına düşen ortalama 'kredi miktarı 
208 000 TL. değil, 316 000 TL.idir.-

Kaldı ki; henüz yeni kurulmuş olan bu koope
ratifin kanunî takip miktarının sermayesine oranı
nın zaman zaman % 40'ın üzerine çıkması nede
niyle Ibanka anastaitüsü gereğince plasman gönderil
mesinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

2. Erzurum 'Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Koo
peratifi :' 

1954 yılında kurulan bu kooperatifin 416 000 000 
TL. plasmanı mevcut 'olup, fiilen kredi kullanan 
1 910 ortağı 'bulunmaktadır. Anılan kooperatfin or
tak sayısında son zamanlarda artış görülememekte
dir. 

Buna rağmen hu kooperatifin kredi ortalaması 
208 000 TL. olmayıp, 220 000 TL. civarında seyret
mektedir. 

Kaldı ki; her iki kooperatifin de ay sonlarında 
önemli miktarlarda atıl plasmanlarının olduğu ve 
'bunların müteakip aya devrettiği müşahede edilmek
tedir. 

Diğer yandan, T. Halk Bankasının meslekî plas
man programına göre, 1986 yıl ısonunda ortak ba
şına düşen ortalama kredi miktarının 225 000 TL.'ye 
ulaşması beklenmekle beraber her iki kooperatifin de 
bu yıl sonunda ulaşılacak olan ortalama kredi mik
tarım aştığı görülmektedir. 

*• • • 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECIİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
aliimiarmda usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
tir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) (1) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

5. — 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) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 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) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

100 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
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7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi 
soruya çevrilmiştir. 

uyarınca sözlü 

(D 
9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

10. — 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) 

11. — 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) 

12. — 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) 

13. — Edirne Milletvekili 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) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru Önergesi (6/678) (1) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 
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17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' i 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sjözlü soru önergesi (6/681) (1) 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kaılkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) J 

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

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

21. -— istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) (1) 

22. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, | 
K.İ.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı ! 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

23. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) j 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

28. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

29. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Faibrikasınca 1985 yılın- i 

da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözliü soru öner
gesi (6/607) 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü SOFU önergesi (6/698) (1) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına iMş'kin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

32. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

33. — 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) 

34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

36. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/702) (1) 

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

38. — 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) 

39. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba-



kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Van ili Erciş İlçesindeki tapulama işlemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

42. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
tli Gemerek İlçesindeki TUöSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

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

44. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik ©akanından sözlü soru önergesi (6/724) 
<D 

45. — İstanbul Milletvekili Yılmaz îhsan Hastürk' 
ün, PETK1M - Petrokimya A. Ş. Genel Müdürlüğü
ne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) (1) 

47. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) (1) 

48. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Eliibank Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/728) ı(l) 

49. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk' 
ün, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Di
rektörlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/729) (1) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Devlet Su îşleıli Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/730) (1) 

51. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Has-
türk'ün, Sümerbank Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/732) (1) 
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52. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları işlet
mesi Genel Müdürlüğüne tahsis edülen resmî taşıtlara 
ilişiklin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/733.) (1) 

53. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türfc'ün, Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara İlişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

54. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Has-
t-ürk'ün, Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanımdan 
sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

55. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

56. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/737) (1) 

57. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Devlet Yatırım Bankası Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Ba
kanı ve (Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/738) <1) 

58. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel ve katma bütçeli kuruluşlarla kamu iktisadî te
şebbüslerine yeni alman ve görevlerinden ayrılan per
sonele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/744) (1) 

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

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

61. — Zonguldak Milletvekili M u n t e $ e m Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

62. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

63. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Ya
tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 



ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/694) 

64. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

65. — istanbul. Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen 'bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

66. — 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) 

67. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri ili Develi ilçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

68. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
sözleşmeli olarak çalıştırılan, emekli personele ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/707) 

69. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, Çev
re Kanunu gereğince yapılan yönetmelik çalışmaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/708) 

70. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir Hindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

71. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

72. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

73. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklanna 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

74. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Kepsut ilçesi Dispanserinin doktor ihtiyacına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/713) 

75. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek Belediye Başkanına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesli (6/714) 

76. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - ivrindi ilçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 

77. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, Muğla 
tli Milas ilçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

78. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, Muğ
la ili Kıyı bandı turistlik altyapı geliştirme projesine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/717) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 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) 

2. — 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) 

3. — 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) 

4. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm Ka
dınların Seçim Haklan ile İlgili Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi: 15.4.1986) 



5. — 27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma; Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/752) (S. 
Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 29.4.1986) 

X 6. — Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük 
Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/751) (S. 
Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.4.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterin 

\ 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 424 

Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resuloğlu'nun 2969 Sayılı 
Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve 

., Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporları (2 /262) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6.12.1983 gün ve 2969 sayılı Kanunun bütün hukukî neticeleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun teklifimi ilişikte sunuyorum. 

Gereğinin yapılmasını, derin saygılarımla rica ederim. 

Nejat A. Resuloğlu 
Ankara Milletvekili 

6.12.1983 GÜN VE 2969 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR 
^KANUN TEKLİFİNİN 

GENEL GEREKÇESİ 

Malûmları veçhile yürürlükten kaldırılması teklif olunan 2969 sayılı Kanun, Millî Güvenlik Konseyinin 
hukukî varlığının 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 2 nci maddesinin 1 ve 3 üncü fıkrala
rına göre sona erip, Millî Güvenlik Konseyinin altı yıllık bir süre için «Cumhurbaşkanlığı Konseyi» haline dö
nüşeceği günlerde, Millî Güvenlik Konseyinin 70 ve 76 sayılı kararları yerine uygulanmak üzere yürürlüğe ko
nulmuş bulunmaktadır. 

Yürürlükten kaldırılması istenilen kanunun 1 inci maddesinin a, b, c, ç, d fıkraları ile getirilen hükümler 
özetle: 12 Eylül 1980 tarihinden sonra kanunla, Millî Güvenlik Konseyi ve Anayasa Mahkemesi kararı ile 
kapatılan siyasî partilerin Anayasanın Geçici 4 üncü maddesinin (a) bendinde kayıtlı yöneticilerinin sözlü ve
ya yazılı şekilde övülmesi, suçlanması veya savunulmasını yasakladığı gibi kurulmuş veya kurulacak siyasî par
tilerin kapatılan siyasî partilerin devamı oldukları iddiasında bulunmalarını ve bu yolla 12 Eylül öncesindeki 
siyasî çekişme ve çatışma ortamının yeniden doğmasına neden olmalarını önleyecek bazı hükümlerle kısaca 
arzına çalıştığımız yasaklara uymayanlara verilecek cezaları kapsamaktadır. 

7 Kasım 1982 günü yapılan halk oylaması sonucunda kabul olunarak 7.11.1982 günü yürürlüğe giren 2709 
sayılı Anayasamızın bütün hükümleri T.B.M.M.'nin 17 nci döneminin 1 inci toplantı yılının 1 inci birleşimin
de Başkanlık Divanının oluşması ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının başlangıç bölümünde yer alan «Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, 
egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir 
kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icapları ile belirlenmiş hukuk dü
zeni dışına çıkamayacağı;» «Üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu;» «Her Türk vatandaşının bu 
Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, me
deniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme 
hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu» hükmü ile Anayasamızın kanun önünde eşitlik başlığını taşıyan 10 
uncu maddesi, temel hak ve hürriyetlerin niteliği başlığını taşıyan 12 nci maddesi ile bütün Türk vatandaşla
rının kişisel hak ve hürriyetleri teminat altına alınmış bulunmaktadır. Keza Anayasamızın diğer hükümleri ile 
de Devletimiz her türlü tehlikeye karşı güvenliğini sağlayacak kesin güvencelerle mücehhez hale getirilmiş bu
lunmaktadır. 

Yürürlükten kaldırılmasını teklif ettiğimiz 2969 sayılı Kanun ise Anayasamızın kişi hak ve özgürlüklerini 
düzenleyen maddeleri ile büyük bir çelişki içinde bulunduğu gibi kanunların genellik ve eşitlik ilkeleri ile de 
taban tabana zıt düşmektedir. 
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Kanun 12 Eylül 1980 tarihinden sonra kapatılan siyasî parti ve mensupları ile yöneticilerini kapsadığı halde 
12 Eylül tarihinden önce yargı kararı ile kapatılmış partiler için böyle bir kısıtlama getirmemektedir. Bu duru
mu ile kanun 12 Eylül tarihinden sonra kapatılan sayıları mahdut partiler bunların çok büyük taraftar ve 
mensupları ile, az sayıdaki yöneticilerini kapsamak sureti ile genellik prensibinden ve eşitlik ilkesinden yok
sun bulunmaktadır. Keza, kanunun 1984 yılı başından sonra kapatılmış ve kapatılacak partileri de kapsam 
dışında bıraktığı her türlü izahtan vareste bulunmaktadır. Bu durumda Anayasamızın 10 uncu maddesindeki 
«Herkes kanun önünde eşittir» ilkesine ters düşmektedir. Millî Güvenlik Konseyi Başkanı Anayasamızın kabul 
ve ilanını müteakip Cumhurbaşkanlığı sıfatını ihraz etmiş ve Anayasamıza göre bu tarihten sonra yedi yıl sü
reyle Cumhurbaşkanlığı görevini yürütecektir. Diğer taraftan Millî Güvenlik Konseyi üyeleri ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 17 nci döneminin 1 inci toplantı yılının ilk birleşiminden itibaren Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi Üyesi sıfatını kazanarak 6 yıl süreyle bu görevde bulunacaklardır. Anayasamızın geçici 2 nci maddesi 
ile görevde bulundukları süre ile kayıtlı olmak üzere TJB.M.M. üyelerinin haiz oldukları dokunulmazlıklardan da 
yararlanacaklardır. Ayrıca Millî Güvenlik Konseyi 12 Eylül 1980 tarihinden sonra Yasama Meclisi sıfatı ile görev 
yaptığı için T.B.M.M.'nin bugün sahip olduğu hukukî statüye sahip olduğu kadar T.BJM.M.'nîn Yasama görevi ile 
ilgili olarak yaptığı bütün faaliyet ve çıkardığı kanunlar ve aldığı kararlardan dolayı ne ölçüde masuniyete ve bu 
masuniyetin ihlalinde ihlal edenler hakkında hangi müeyyideler uygulanıyorsa o müeyyideler ve masuniyetten de 
aynen istifade edecektir. Bunun dışında ayrıcalık taşıyan bazı önlemler alınmasına lüzum ve zaruret de bulunma
maktadır. 

Nitekim, Millî Güvenlik Konseyi de 2969 sayılı Kanunun kabulünden önce muhtelif kararları ile yasakla
dığı bazı hususları önce 5 Ağustos 1982 günlük Resmî Gazetede neşredilen 70 sayılı kararı ile değiştirmiş ve 
yumuşatmış ve bilahare bu kararını 24 Nisan 1983 günlü resmî gazetede neşredilen 76 sayılı kararı ile daha da 
hafifletmiştir. En son 2969 sayılı Kanunla yasaklar ufak bir gruba uygulanır hale gelmiştir. 

Yeni Anayasamıza göre kurulan T.B.MJM. üyeleri görevlerine başlamışlar, Millî Güvenlik Konseyi geçici 
bir süre için elinde bulundurduğu yasama görevini T.B.M.M.'ne devretmiş ve Anayasa ile tayin olunan 
yeni görevlerine başlamışlardır. 

Bazı kişi ve kuruluşların iddialarının aksine millî iradenin oyları ile teşekkül etmiş T.B.M.M. ve yeni bir 
Anayasa bütün hükümleri ile yürürlükte iken Türkiye'de demokrasiye geçiş dönemi yaşanıyor, gibi bazı mü
talaalarla millî iradenin ertelenmesine ve bazı haksızlık ve usulsüzlüklere göz yummaya hiç kimsenin hakkı 
yoktur. Ya demokrasi vardır veya yoktur. Bütün müesseseleri ile çalışan bir demokrasimiz mevcutken bunun 
aksayan yanlarını tashih yüce Meclisin birinci görevidir. Bize göre, Anayasamızın eşitlik, genellik ve kişi hakla
rını kısıtladığına inandığımız 2969 sayılı Kanunun kaldırılması yerinde bir davranış ve millî iradenin kayıtsız 
şartsız son söz sahibi olduğunun ispatının da demokrasimiz açısından büyük yararları olacaktır. 

2969 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİNİN MADDE 
GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 2969 sayılı Kanunun bütünü ve bütün hukukî neticeleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmasını 
öngörmektedir. 

Madde 2. — Kanunun yürürlük maddesidir. 
Madde 3. — Kanunun yürütme merciini belirlemektedir. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ NEJAT ABDULLAH RESULOÖLU'NUN TEKLİFİ 
6.12.1984 gün ve 2969 sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6.12.1983 gün ve 2969 sayılı Kanun hükümleri ''bütün hukukî neticeleriyle 'birlikte yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 424) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
A nayasa Komisyonu 

Esas No. : 2/262 
Karar No. : 4 

15 . 1 . 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEOL4S1 BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 11.10.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Ankara M&totvekiıLi Nejat Abdullah 
Resuloğlu'nun; 6,12.1983 gün ve 2969 «aydı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Haikkrada Kanun Teklifi, 
Komisyonumuzun 5.12.1985 ve 15.1.1986 tarihli toplantılarında gündeme alınmış, 15.1.1986 tarihli toplan
tısında da teklif sahibi ve Adalet Bakanlığı temsilcileri hazır bulunduğu hadde incelenmiştir. 

Komisyonumuz, teklifin tümü üzerinde yaptığı görüşmeler sırasında; teklifin netice itibariyle ve teklif 
sahibinin Komisyonumuzda yaptığı açıklamaya göre 2969 sayılı Kanunun Anayasa'nın eşitlik ve temel halk 
ve hürriyetleri kapsayan 10 uncu ve 12 nci maddelerine aykırı oyuğundan yürüırMiikten kaldırılması iste
minden ibaret bulunduğu aıılaşıtaiştır. 

Konunun Komisyonumuzun görevlerine dahil olmadığı yolunda yapılan teklif reddedilmiş, ancak; Komis
yonumuz, 2969 sayılı Kanunun Anayasa'nın Geçioi 4 üncü Maddesine paralel ve hu maddenin müeyyidesi 
olarak "getirildiği ve bugünün koşullarına göre Geçici 4 üncü madde yürüdükte jkaMığı sürece 'bu Kanunun 
da yürürlükte kalmasının uygun olacağı görüşünde birleşmiş, ayrıca 2969 sayılı Kanunun 6.12.1983 tarihinde 
Millî Güvenlik Konseyince kabul edilerek yayımlandığiinı da ıgöz önüne alarak, Anayasa'nın Geçici 15 inci 
maddesinin son fıkrasına göre hu Kanunun Anayasa'ya aykırılığının da iddia edüemeyeceğıi görüşü Be tek
lifi reddetmiştir. 

Raporumuz, havalesi gereği Adalet Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek ©aşfcanlığa saygı ile sunu
lur. 

Üye 
Başkan BasJkanveMfli Bu raporda Sözcü 

Kâmil T. Coşkunoğlu Münir Fuat Yazıcı Mustafa Sabri Güvenç , 
' Ankara Maniisa Niğde 

Kâtip 
Aehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
İhsan Tombuş , 

Çorum 

. Üye 
Mustafa Çelebi-

Hatay 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Şevki Taştan 

Sivas 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Halil İbrahim Şahin 

Denizlli 

Üye 
Doğan Kasar oğlu 

İstanbul 
Karara karşıyım 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

N 

Üye 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

•Üye 
Cevdet Karslı 

Giresun 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 
Karara katılmıyorum 

üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 424) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 8.4. 1986 
Esas No. : 2/262 
Karar No. : 17 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resuloğlu'nun; 6.12.1983 gün ve 2969 sayılı Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi Adalet Bakanlığı temsilciılerinin ve teklif sahibinin de katılmalarıyla 
Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Teklif ile Anayasanın genellik ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 2969 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılması istenmektedir. ' 

6.12:1983 tarih ve 2969 sayılı Kanun MıiJlî Güvenlik Konseyince çıkandan son kanundur. 

Kanunun gerekçesinde, «Türk Milletinin ayrılmaz parçası olan Türk Şilamlı Kuvvetlerinim miHötin çağ
rısı ile gerçekleştirdiği T2 Eylül 1980 'harekatı ve büyük çabalanla oluşan huzur ve güven ortamının sürek
liliğinin ' sağlanması ve gerçekleştirilen parlamenter demokratik sistemin sağlıklı 'biçimde devam etmesi, geç
mişte meydana gelen siyasî çatışma ve çekişme ortamına benzer ıbir durumun doğmasının önlenmesi amacıy
la ibu Kanun Teklifi hazırlanmış foulunrnaklbadiır» denilmektedir. 

Türk Devletimin varlığına ve Türk Milletindin bütünlüğüne karşı Cumhuriyet döneminde benzeri görül
memiş yıkıcı ve 'bölücü foir iç savaşın gerçekleşme noktasına gelindiği sırada 12 Eylül 1980 (harekatı yapıl
mıştır. 

Bu dönem içerisindeki büyük çalışmalar sonucu huzur ve sükûn ortamı sağlanarak yeniden parlamenter-
demofcrâtiik sisteme dönülmüştür. 12 Eylül 1980 öncesi siyasî çatışma ve çekişme ortamına dönülmemesi, her 
şeyden önce 'bu ortamın yeniden yaratılmasına meydan verilmemesine 'bağlıdır, işte 2969 sayılı Kanunun ama
cı, gerekçesinde de belirtildiği üzere, geçmişte meydana gelen siyasî çatışma ve çekişme ortamına benzer 'bir 
durumun doğmasını önlemektir. Bu itibarla, Kanunun 'bütünüyle yürürlükten kaldırılması mahzurlu görül
müştür. Esasen Komisyonumuz daha önce, söz konusu Kanunun 1 inci maddesinin ı(b ve d) (bentlerini yü
rürlükten kaldırıp, yürürlük süresini de Anayasanın geçici 4 üncü maddesindeki süreyle paralel hale geti
ren Hükümet Tasarısını -yerinde görerek kabul etmiştir. 
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Yukarıda arz olunan nedenlerle mezkur teklif Komisyonumuzca olumlu bulunamamış ve maddelerine 
geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunm-. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 
Kanunun tiüimlden kaldırılması 

görüşündeyim. Bu nedenle rapora 
mufhailifiim 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Başkanveküii 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malayla 

Üye 
Hasan Al t ay 

Samsun 
Teklifin kalbuüü görüşündeyim 

TeflflKiflin kabulü görüşünde 
olduğumdan rapora karşıyım 

Üye 
Mahmut Karabulut 

Sivas 

Sözcü 
. Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 
Kabulü görüşündeyim 

Üye 
Ahmet İthamı Kösem 

Malatya 

Üye 
Mehmet Topaç 

• Uşak 

X 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 425 

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) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanun Teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 
Gereğinin ifasını saygıyla arz ederiz. 13 . '8 . 1985 

Sabahattin Eryurt İsmail Şengün Ebubekir Akay 
MDP Erzurum Mi'MelÜvıelk'Mi M DP Denıizl'i) Miıfelivekii MDP Erzurum Mll>Mıvıelk!il!J 

Mehmet Kocabaş 
MDP İçel Milletvekili 

GEREKÇE 

12 Eylül 1980 tarihinden itibaren 6 Kasım 1983 tarihine kadar geçen bir intikal devresi süresinde sosyal, 
sliyasal ve ekonomik bünyemiz bakımından toplumumuzda husule gelen • değişiklikler göz önünde tutularak, 
dürüst koşullar ve sakin bir ortam içerisinde yapılan seçimlerle temellerini yeniden atmaya uğraştığımız millî 
iradeye müstenit, Demokratik rejim içinde bazı suçluların da, huzurlu bir hayat sürmeye hakları bulundu
ğunu, bir çoğunun suçun 'işlenmesinden sonra nedamet vo vicdan azabı duyduklarını göz Önünde tutarak hür
riyetlerine kavuşmalarını sağlayacak müsait bir vasatın yaratılması gayesiyle bir Af Kanunu Teklifi yapılması 
düşünülmüştür. 

Esasen toplumumuzda meydana gelen gelişmeler karşısında sosyal, siyasal bir iç barış döneminin başlangıcı 
olabilmesi için bir Af Kanunu çıkarılması zorunluluğu kamu vicdanında yer etmiş bulunmaktadır. 

Bu düşünceden hareketle; ve hatırlanacağı üzere kaza ve kader kurbanlarının belirli ölçüler içerisinde affı 
konusu 6 Kasım 1983 Milletvekilleri seçimi sırasında ilk defa Milliyetçi Demokrasi Partisi tarafından dile geti
rilmiş, bunu taklip eden zaman içerisinde yine ilk defa partimizin Değerli Eski Başkanı Sayın Turgut Sunalp 
tarafından Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Turgut özal ile Halkçı Parti Eski Genel Başkanı Sayın Nec
det Calp'e 1984 yılı Şubat ayında birer mektup gönderilerek «Af konusunda bir ön çalışmaya varmak üzere 
bir araya gelinmesi ve ortak hareket edilmesi» istenilmişti. Bu istek Sayın Necdet Calp tarafından olumlu 
karşılanmış ise de; Anavatan Partisi Sayın Başkanı tarafından aradan iki yıla yakın zaman geçmesine rağ
men bir cevap verilmemiştir. 

Mehmet Yasar 
MDP Ağrı MflMveOoili 
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Bu arada Partimiz adına hazırlanmış olan bir Af Kanunu Teklif ve Taslağı 16 Şubat 1984 tarihinde Ter
cüman, 19 ve 24 Şubat 1984 tarihli Milliyet gazetelerinde özet olaraık yayınlanmış ve af çıkarılmasının artık 
toplumsal bir zaruret haline geldiği sözcümüz tarafından ifade edilmişti. 

İktidar Partisinden ise; kesin olmayan bazı çelişkili ve müphem beyanlar ortaya atılmaya başlanmış ve bu 
« 

cümleden olarak da Sayın Özal Milliyet'te intişar eden 24 Şubat 1984 tarihli beyanlarında; «Bugünkü Türki
ye'nin şartları var, kimi af edeceğiz suali çok önemli, Devlete karşı işlenmiş suçları af edebiliriz, kişilere kar
şı olan suçları nasıl af edeceğiz.» ve «Ben bir af çıkarılmasın demiyorum amma, şu sırada bir politika aracı 
yapılmasına taraftar değiliz.» dedikten sonra «Hep beraber oturur konuşuruz amma önce seçimler geçsin» 
demek mecburiyetinde kalmıştı. 

Ancak, Mahallî Seçimler üzerinden de bir buçuk yıl gjl'bi uzun süre geçtiği ve daha önce de parti başkanı
mız tarafından «Oturup konuşmaya» davet edildikleri halde bu davete icabet etmedikleri gibi bu husustaki 
kendi sözlerini de yerine getirmemiş ve işi sürüncemeye bırakmışlardır. 

Yine Anavatan Partisi Başkan Yardımcılarından Sayın Halil Şıvgın da 26 Şubat 1984 tarihli Milliyet ga
zetesinde yayınlanan açıklamasında «Nasıl bir af çıkarılacağı ve kimleri kapsayacağı konusunda partiler ara
sında mutlaka mıillî mutabakat sağlanmalıdır.» demesine ve «Seçimden sonra konuşulmasında yarar olduğunu» 
beyan etmesine rağmen bu husustaki beyanını takip etmek lüzumunu hissetmemiştir. 

iktidar Partisi başkan ve mensuplarının bu beyanlarından sonra Anavatan Partisi Balıkesir Milletvekili Sa
yın Necat Tunçsiper tarafından hazırlanan Af Kanunu Teklifleri Anavatan Partisi Grulbu toplantılarında red
dedilmek suretiyle muameleye konulmamış ve Halkçı Parti Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in aynı konu
da yaptığı teşebbüs de Adalet Komisyonundan geri çekilmiştir. 

Ayrıca; 23 Temmuz 1984 tarihli gazetelerde beyanları yayınlanan Sayın Adalet Bakanı «Henüz bir müj
dem yok ama yakında afla ilgili sevindirici bir karar çıkacağını umuyorum demiş.» bir gün sonra da Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı da «Vatandaşların af isteklerine ilişkin çok Sayıda, mektup aldı
ğını açıklayıp, ne olursa olsun sıntrlı bir af çıkarılacaktır» şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir. 

Yine 7 Kasım 1984 tarihinde bir gazeteye beyanat veren Sayın Adalet Bakanı yine vatandaşlara ümit ve
rici nitelikte olmak üzere «Af konusunun Hükümet programında yer aldığını» söyleyerek «Mesele bir zamanla
ma meselesidir. Bu zamanlamayı da Hükümet yapacaktır» demek suretiyle, Af Kanunu konusunun Hükümetin 
alâka ve takdirine kaldığını açıkça belirtmiştir. Bu açıklamalara rağmen bu zamanlama bir türlü yapılama
maktadır. Kaldı ki, bu sözlerinde samimi olmadıkları da Sayın Necat Tunçsiper'in ANAP Grubuna getirdiği 
Af önerisine, Başbakan Adalet Bakanının Gruptaki görüşmelerde karşı görüş belirtmeleriyle ortaya çık
mıştır. 

Halbuki, Sayın Cumhurbaşkanımız Parlamenter rejim ve Demokrasi konusundaki temel ilkelerle ilgili gö
rüşlerini 8 Kasım 1984 tarihli gazetelerde neşredildiği şekilde açıklarlarken bu konuya da temas buyurarak 
«Affın karşısında değilim amma af edilecek insan var, edilmeyecek insan var, bunların ayırt edilmesi lazım. 
Af çıkarma yetkisi Anayasaya göre Meclisle verilmiştir.» ve «Bazı suçlar Var ki af kapsamına girebilir. Bu da 
Meclisin yetkisi dahilinde olan bir işttir» diyerek bu hususta karar alma yetkisinin hangi mercie ait olduğuna 
dair değerli bir ışık yakmış ve yolunu da göstermiş bulunmasına rağmen İktidar Partisi bu kıymetlli görüşler
den de yararlanamamıştır. 

Son aylarda ve günlerde ise bu konunun basında yer alması üzerine bazı değişik ve çelişkili görüşler yeni
den ortaya atılmaya başlanmıştır. 
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29 Temmuz 1985 tarihli gazetelerde yayınlanan açıklamalarına göre Sayın Adalet Bakan; «Af lehinde ve 
aleyhinde olanlar var. Bu nedenle yasanın çıkarılmasında çok dikkatli davranmak gerekiyor, önce ilkelerin be-
lirlenmesli lazım, affın ilkeleri üzerinde çalışıyoruz. İlkeler belirlendikten sonra tasarı hazırlamak rutin bir iş.» 
şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Görülüyor ki, İktidar partisi bu konuda ne yapması lazım geldiğini ve affın ilkelerini dahi hâlâ tespit ve 
tayin edememiştir. 

Toplumun çok hassas olduğu ve aileleriyle birlikte yüzıbinlerce vatandaşımızın sosyal yaşantılarını yakın
dan ilgilendiren bu konuda böylesine ümit kırıcı ve oyalayıcı boş sözlerle ayların ve yılların geçiştirilmesini her 
bakımdan sakıncalı ve üzücü bulmaktayız. 

Bu nedenlerle, artık kamuya mal olup muztarip insanların beklentisi halini almış bulunan af konusunun 
bir an evvel ele alınarak kanunlaşmasını sağlayabilme düşüncesiyle bu Kanun Teklifimizi hazırlamış bulu
nuyoruz. 

Kuşkusuz, Devlet ve vatandaş hakları karşılıklı ve dengeli olarak saklı tutulmak suretiyle âdil ve objektif 
ölçüler içerisinde kalmaya çalışılmış ve özellikle Anayasamızda yer alan kesin hükümler göz önünde tutula
rak bir çok masum vatandaşımızın hayatına son vermek suretiyle işlenımüş olan ve memleketi huzursuz, vatan
daşı tedirgin eden ve Devlet bütünlüğüne zarar verici nitelikte bulunan aşırı uçlardaki eylemcilerin af uygu
lamasından yararlanmalarına imkân verilmemesi göz önünde bulundurulmuştur. 

Bu nedenle ve özellikle, memleket bünyesinde vuku bulan gelişmeler karşısında işlenmiş olan bir kısım suç
ların takibinde ve cezaların çektirilmesinde sosyal bir yarar kalmadığı ve affın sosyal ve ekonomik bir ted
bir olacağı inancı ve bir atıfet olması nitelikleri göz önünde tutularak, kaza ve kader kurbanları olarak tav
sif ve kabul edilenlerle onların masum ve muztarip yakınlarını düşünerek mahdut ve belirli ölçüler çerçeve
sinde önerdiğimiz bu Kanun Teklifimizin Milletimiz ve Memleketimiz için olumlu neticeler getirmesini ve ha
yırlı olmasını diliyoruz. 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ SABAHATTİN ERYURT VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6 Kasım 1983 tarihine kadar işlenmiş suçlardan; 
a) Kanunların suç tespit eden asıl maddesinde, üst sınırı (5) yılı geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile 

v yahut yalnız veya birlikte olarak para cezası ile cezalandırdığı veya müsadereyi yahut bir meslek ve sanatın 
yapılmasını veyahut bu cezalardan birini veya birkaçını gerektiren fiililer hakkında takibat yapılmaz. 

b) (S) yıl veya daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya yahut bu miktarı aşmayan hürriyeti bağlayıcı hir ceza 
ile birlikte veya müstakilen hükmedilmiş para cezasına mahkûm olanların fer'i ve mütemmim cezaları ceza 
mahkumiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedÜtaıişdir. 

c) Müstakilen (5) yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para cezasına mah
kûm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının (5) yılı ve para cezalarının tamamı affedilmıiştir. 

d) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı ölüm cezasına mahkûm edilenlerin bu 
cezaları müebbet ağır hapse, müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin cezaları da 30 yıl ağır hapse çevrilmiş
tir. 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı bentlerde gösterilen suçlar; bu Kanun hükümleri dışında bırakılmıştır. 
A) Türk Ceza Kanununun 125 ilâ 133, 135/2 ve 136 ilâ 157, 163/1, 164, 165, 166, 179, 180 inci mad

delerindeki suçlar ve 168, 171, 172 nci maddelerde gösterilen şekilleri, 
B) Miktar ve kıymeti ne olursa olsun, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet suçlarıyla 339, 340, 342, 366, 367, 

368 ve 403 ilâ 408 indi maddelerde yazılı suçlar, 
C) 414 ilâ 418, 429, 430/1, 431, 435, 436 ncı maddelerinde yazılı suçlar, (Kaçırma evlenme maksadıyla 

yapılıp tecavüz vuku bulmamış ise 1 inci madde hükmü uygulanır.) 
Ç) 491, 492, 493, 495 ilâ 499, 503, 506, 508, 510 uncu maddelerde yazılı suçlar, 
D) Anayasanın 169 uncu maddesinde genel çizgileri belirlenip 6831 sayılı Orman Kanununda yazılı or

manları yakmak, yok etmek veya daraltmak maksadıyla'işlenen suçlar ve 411, 412, 413 üncü maddelerde gös
terilen şekilleri, 

E) Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesiyle 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununda yazılı aynı ni
telikteki suçlar, 

F) Anayalsanın 14 üncü maddesinde suç vasıfları belirtilen Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölün
mezliğini bozmak, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok et
mek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yürütülmelini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üze
rinde egemenliğini sağlamak, dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram 
ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacıyla işlenmiş suçlar, 

G) 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanuna muhalefet fiillerinden suçlu bulunan
lar, 

H) Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununda gösterilen eski eserleri yurt dışına çıkaranlar veya çıkarma
ya teşebbüs edenler, 

t) Tekerrür hükümlerini gerektiren ayını cinsten cürümler, (Aynı Kanun Maddesine uyan veya Kanunun 
bir faslında bulunan cürümler aynı cinsten sayılır.) 

J) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 59 ve 148/B bentlerinde Türk Ceza Kanununa atıf yapan suçlar, 

'MADDE 3. — Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 1567 sayılı Kanunun şümulüne giren 
(100 000) liraya kadar (yüzbin lira dahil) kıymet kaçakçılığı suçları veya miktarı ne olursa olsun döviz veya 
Türk Parasının ziyamı intaç etmemiş bulunan fiiller veya önceden çıkarılmış olan kararname ve tebliğlere göre 
suç sayılıpta, sonradan çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılmayan fiiller, istimal ve istihlak mak
sadıyla işlenmiş kaçakçılık fiilleri ve ithalle ilgili olmayan tekel suçları, 1918 sayılı Kanunda beMrtfilen CİF 
kıymeti (200 000) lirayı geçmeyen (ikiyüzbin lira dahil) ithal ve FOB değeri (J100 000) lirayı geçmeyen (Yüzbin 
lira dahil) ihraç kaçakçılığı suçları hakkında bu Kanunun 1 inci maddesi hükmü uygulanır. 
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Yukarıdaki fıkra hükümleri dışında kalan kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Kanun, ek ve ta-
dilleriyle bunlara ilişkin tebliğ hükümlerini ihlal eden fiillerden mahkûm olanların hürriyeti bağlayıcı ceza
larının (5) yılı af fedikriiştir. 

Şu kadar ki bu fıkra hükmünden yararlananlara tayin edilen para cezaları ve elde edilen kaçak eşya af 
kapsamı dışında bırakıknışitır. 

MADDE 4. — a) Suçu işlediği tarihte 15 yaşını doldurmam^ olanlarla, haklarında Türk Ceza Kanu
nunun 47 ve 48 inci maddeleri uygulananlarla uygulanması gerekenlerin 6 Kasım 1983 tarihine kadar işledik
leri suçlar için takibat yapılmaz. 

Bunlara verilen cezalar fer'i ve mütemmim cezalarla ceza mahkûmiyetlerinin bütün sonuçlarını kapsamak 
üzere affedilmiştir. 

b) Suçu İstediği tarihte 15 yaşını bjtirmiş olup 18 yaşını bitirmemiş olanların 6 Kasım 1983 tarihine ka
dar işledikleri, Kanunların suçu tespit eden asıl maddesinde üst sınırı (5) yılı geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir 
ceza ile yahut yalnız veya birlikte olarak para cezası ile cezalandırdığı veya müsadereyi veyahut bir meslek ve 
sanatın yapılmamasını yahut bu cezalardan birini veya ibirkaçını gerektiren fiiller hakkında takibat yapılmaz.. 

iBu kimselerden 6 Kasım 1983 tarihine kadar işledikleri suçlardan dolayı (5) yıl ve daha az hürriyeti bağla
yıcı bir cezaya yahut yalnız veya birlikte olarak para cezasına, yahut müsadereye veya bir meslek ve sana
tın yapılmaması cezasına veyahut bu cezalardan bir veya birkaçına mahkûm olanların bu cezaları ceza mah-
kûmUyetlerinin bütün sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. 

Yukarıdaki bentte belirtilen kimselerden 6 Kasım 1983 tarihine kadar işledikleri suçlardan dolayı (5) yıl
dan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti 
bağlayıcı cezalarının (5) yılı ve para cezalarının tamamı i\z fer'i ve mütemmim cezaları affedilmiştir. 

Ancak Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 1 ve 10 uncu bentleri gereğince mahkûm edilenler bu 
bent hükmünden ve bu Kanunun 2 nci maddesinin D, E ve F bentlerinde yazılı suçları işleyenler, (Bu mad
denin (a) bendinde yazılanlar hariç) af kapsamından yararlanamazlar. 

MADDE 5.' — Bu Kanun gereğince cezaları tamamen ortadan kalkanlar hakkında özel kanunlarında ya
zılı muayyen bir meslek ve sanatın icrasının tamamen menine dair hükümleri tatbik edilmez. 

MADDE 6. — Haklarında gıyabi tutukluluk kararı verilmiş olanlardan Kanunun yürürlüğe g/irdiği tarihten 
itibaren yurt içinde bulunanların üç ay, yurt dışında bulunanların altı ay içinde teslim olmaları halinde hak
larında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 7. — Mükellefler ve sorumlular adlarına kesilmiş olupta 31 Aralık 1983 tarihine kadar tahsil 
edilmemiş vergi cezalarından usulsüzlük ve kusur cezalarının ve gecikme zamları ile falizterinin tamamı affe
dilmiştir. 

MADDE 8. — 31 Aralık 1983 tarihine kadar keşide edilmiş ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası va
sıtasıyla bankalara duyurulmuş olan ademî tediye protestoları, protestonun hukukî sonuçları açısından özel 
hukuk hükümleri saklı kalmak şartıyla kaldırılmıştır. 

MADDE 9. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin (F) bendinde yazılı suçlar hariç olmak üzere Basın yolu 
ile lişüenen suçlardan hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte veya müstakilen hükmedilmiş para 
cezasına mahkûm olanların cezaları fer'i ve mütemmim cezaları ile ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kap
samak üzere affedilmiştir. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerinden faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıverme işlemleri Ka
nunun yürürlüğe girmesinden 15 gün içinde tamamlanır. 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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AF VE TOPİLUMSAU BARIŞA KATKI YASA ÖNERİSİ 
G E R E K Ç E S İ 

Sunuş : 

Af konusu, özellikle 6 Kasım seçimleri öncesindeki seçim konuşmalarında kamuoyu önüne getiritaiiştir. 
Daha öncdki sessiz af beklentisi, bu konuşmalarla beslenerek güçlenmiş, genelleş'miştir. Sorumlu siyaset adam
larının ve yöneticilerin soruna çözüm getirileceğini, çalışmaların sürdürüldüğünü açıMamaları af tartışmaları
nı, sürekli ve diri tutarak umutları büyütmüştür. Bu süreç af konusunu toplumsal ve siyasal gündemin üst 
sırasına yükselüm'iştir. 

Siyasî konuşmalarla büyütülen, yaygınlaştırılan af (beklentisine sağlıklı, kalıcı ve adaletli bir çözüm ge
tirmek siyaset adamilarının ve özellikle Parlamentonun kaçınamayacağı, gediktiremeyeceği bir ödev haine 
gelmiştir. Oiıddi bir çözüm getirmeden konuyu uzun süıe tartışmaya açık tutmak, hem af bekleyen hükümlü 
ve tutuklularla onların yakınlarının umutlarının sömürüîmesıi biçiminde elk ve haksız bir ceza uygulaması so
nucunu doğurmakta ve hem de politikanın ciddiyetine, Parlamentbnun saygınlığına yaraşmayan tedirginlik ve 
güvensizliklere neden olmaktadır. Kısacası sorun, zaman yitirmeden çözüm geifeiilmemesi halinde yeni sorun
lar yaratacak düzeye yükselmiştir. 

Af 'beiklen'tlisini zorunlu ve haklı kılan bir başka neden de toplumumuzun geride bırakmak, kapatmak 
istediği olağanüstü dönemin sıkıntı ve kırgınlıklarını da unutimak özlemidir.. 

Ülkemiz, gerçekten zor ve acılı bir dönem geçirmiştir. İnsanlarımız, özelikle genç insanlarımız, ulu
sal bağımsızlığımıza, mutluluğumuzla, bütünlüğümüze ve rejimimize kasteden tein ve gizlü bir plan içinde 
birMrine düşürülmüş, vuruşturulmuş, düşmanlaştınlitnıştır. Cana 'kıyılarak, kan dökülerek, soygunlar ve bas
kınlar düzenlenerek terör ve siyasal amaçlı şiddet egemen kılınmak istenmiş, halk !korku, panik ve yılgınlığa 
zorlanımıştır, 

Bu suç 'ortamının oluşmasının ve giderek büyümesinin olağan önlem ve uygulamalarla önlenemediği, ulu
sal varlığımıza yönelik kanlı olaylar zünckünıin gerçek ptanlayıcı ve yönlendiriclilerinıin saptanaımadığı ve yar
gı önüne çıikarılamadığı da »bilinmektedir. 

Toplumu derinden sarsan terör ortamından, olağan dışı bir relimle ve o rejime özgü olağan dışı önlem, 
uygulamalarla çıkılmak zorunda kalınmıştır. Bu .olağanüstü koşullar ile uygulama ve önlemler doğal olarak 
geride giderilmesi gereken kırgınlıklar, düşmanlıklar ve (sarılması gereken yaralar bırakmıştır. 

Yeniden yapılaştırmak /istediğimiz demokraslimizi bu olumsuz öğelerden arındırmak zorundayız. Demokra-
siımizi 'bu kırgınlık, küskünlük, kin ve düşmanlık kalıntıları üzerinde kuramayız, kurmamalıyız. Olağanüs
tü dönemlerde, olağanüstü önlem ve uygulamalara nasıl gerek görülmüşse, demokratik dönemi içine olağan
üstü nîük görüntüsü veren hiçbir sonucun yansımamasını sağlamak da en az o derece gerekli ve hatta mutlak 
anlamda zorunludur. 

O halde, olağanüstü dönemden çıkıp demokratik yaşama yönelen toplumumuzun ilk ve önemli sorunu 
«toplumsal 'barışı sağlamaktır.» Zor dönemün bütün sıkıntı ve acılarım geçmişte bırakıp unutmak için, de-
miokraiaiye hiç bir olumsuzluğun sızmaması, sağlıklı »başlayıp sağlıklı gelişmesi için önce toplumsal barışın 
kurulması gerekmektedir.; 

flşte ibu saygıdeğer amaca ulaşmanın aracı olarak, af kurumuna »başvurmak zorunluğu ile karşı karşıyayız. 
Af kavramına karşı olanlar dahii affı, olağanüstü dönemlerden sonra başvurulabilecek «zorunlu bir onarım ara
cı» olarak kalbul etmekte ve bu amaçla kullanılmasını önermdkteditrl'er. 

Uygarlıkta ileri gitmliş ülkelerde af yetkisinin çok az kullanıldığını ileri sürerek affa karşı çıkmak ülke
miz ve gerçdklerimiz karşısında anlamlı değildir. Unutmamak gerekir ki anılan ülkelerde, bizde görülen sık
lıkta ve »boyutta olağanüstü dönemler de yoktur. Kaldı ki bizdeki af yasaları çoğunlukla o ülkelerde artık 
suç sayılmayan eylemleri kapsamaktadır. 
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Öngörülen «toplumsal barışı sağlamak» amacı, affın kapsamının ve niteliklerinin de belirleyicisi olarak 
değerlendirilmelidir. Af düzenlemesi bu nedenle hem toplumsal ve siyasal barışı gerçekleştirecek genişlik, bü
tünlük ve yapıda olmalı ve hem de bu barışın sürekliliğini garanti edici önlem ve yaptırımları da içermelidir. 
Özetle, barış özlemine yönelik bir sistem oluşturmalıdır. Bu amaca yaklaşırken, Devletimizi ebedî kılan yüce 
değerler, toplumun bağışlama duygusunun sınırları, geleneksel ahlâk yargıları duyarlıkla korunmalıdır. 

Bu öneri, bu doğrulardan kaynaklanan düşüncenin ürünüdür. 

önerinin belirgin özellikleri : 

1. Anayasal uygunluk : 

1982 Anayasası, TBMM'nin af yetkisini kullanmasına bazı kısıtlamalar getirmiştir. Anayasanın 87 nci 
maddesi, 14 üncü maddede sayılan suçları affedilemez suçlar olarak nitelemiştir. 

Bir suça verilecek cezanın affedilebilir olmaktan çıkarılarak affedilemez hale gelmesi, ağırlaşması anlamına 
da gelmektedir. Anayasanın 87 nci maddesi bu anlamda 14 üncü maddede sayılan fiillerle ilgili cezaları ağır
laştırmaktadır. 

Hiç kimsenin «işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırı-
lamayacağı; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş cezadan daha ağır ceza verilemeyeceği» 
hem evrensel bir hukuk kuralı ve hem de aynı Anayasanın 38 inci maddesinin benimsediği bir ilkedir. 

Af düzenlemesi yapılırken Anayasanın 14 ve 87 nci maddelerinin Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten ön
ceki dönem için kısıtlamalar getirdiğini kabul etmek Anayasanın bütünlüğüne uymayan bir yorumlama ve yine 
Anayasanın özellikle 38 inci maddesine aykırı davranmak olur. 

Anayasanın 87 nci maddesi bazı «fillerden dolayı hüküm giyenler» için koyduğu kısıtlamanın, fiil sayıla
mayacak olan düşünce suçları için söz konusu olmadığı açıktır. Maddeyi böyle anlamak «düşünce suçu» kav
ramını ilkel bularak hukuk sistemlerinden çıkaran çağdaş hukuk anlayışına da uygundur. Anayasamızdaki bu 
ayırımı, çağdaş hukuk anlayışının yansıması ve benimsenmesi olarak algılamak Anayasaya saygının da gereğidir. 

Kaldı ki, Parlamentonun yetkilerini sınırlayan, hüküm giyenlerle yargılanmakta olanlar arasında eşitsizlik 
yaratan ve bu haliyle olağanüstü niteliği ağır basan 87 nci maddenin Anayasanın genel esprisine uygunluğu 
da tartışmaya açıktır. 

Anayasada kısıtlamalar olmasa bile bazı suçlan ve cezaları yasama organının af dışı bırakabileceği açıktır. 
Nitekim bugüne kadar yürürlüğe konmuş olan af yasalarında TBMM'nin bu eğilimi görülmektedir. Ulusal 
egemenliğin biricik sahibi olan milletin temsilcilerinin Devlet ve toplum için kutsal olan değerlere yasa hük
mü olmadan da sahip çıkacaklarından kuşku duymak haksızlık olur. Öneri, bu sorumluluk duygusu içinde 
Anayasanın 38 inci maddesinin kurallaştırdığı ilkeye uygun bir özenle ve özgür düşüncenin ürünü olarak bazı 
kısıtlamaları da içermektedir. Bu kısıtlamalarla 87 nci maddenin kısıtlamaları arasında benzerliklerden ve pa
ralelliklerden söz etmek de mümkündür. Ancak çıkış noktası yukarıda açıklanan nedenlerle değişiktir. 

2. Toplumsal barış amacına yöneliş : 

A) Yüce değerleri koruma : 

Öneri, bazı suç ve cezaları af kapsamı dışında tutmuştur. Bunlar genellikle Devletin temel kurumlarına 
yönelen, Devletin kişiliği için büyük tehlike yaratan eylemlerle; demokrasi fikrine, demokrasinin özüne ve 
kurumlarına yönelen suçları; ülke ve millet bütünlüğü, toplumsal barış ve ulusal egemenlik gibi kavramlarda 
yıkıcı, bölücü etkiler yaparak ciddî yaralar açanların fiillerini kapsamaktadır. Siyasî amaçla yasa dışı örgütler 
oluşturup kan döken, cana kıyan, silah kullanan, halkı yıldırıp sindirerek politikadan ve ülke yönetimine ka
tılmaktan soğutan olayların sorumluları için toplumun bağışlama sınırı esas alınmıştır. Toplum ve Devlet için 
son derece önemli olan bu değerleri dokunulmaz kılmak toplumsal barışın sürekliliği için gerekli görül
müştür. 
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B) Toplumsal beklentilere bağh kalmak : 

Toplum, geniş kapsamlı bir af 'beklemektedir. Ancak hu affın yukarıdaki değerleri zedelememesini de 
istemektedir. Zor dönemi yaratanları ve o dönemin sorumlularını bağışlamaya niyetli görünmemektedir. An
cak o dönemin gerçek sorumlu ve suçlularının hapishanedekiler olup olmadığında derin kuşkular vardır. Tüm 
kurum ve görevlilerin görevlerini noksansız yerine getirmeleri halinde 'bu tür bunalımlar yaşanmayacağı, so^ 
rumluların sadece 'bazı kesimlerde değil de tüm toplumda ve Devlet görevlilerinde aramak gerektiği, suç atma 
niteliğindeki suçlamaların yetmediği, kaldı ki, hu yolla suçlananların yargı önüne hile çıkarılmadığı, ayrıca 
siyasî şiddet olayını tırmandıran, büyük helli başlı olayların gerçek sorumlu ve tertipçiierinin de yargı önüne 
çıkarılanlar içinde 'bulunmadığı, yargı önüne çıkarılarak cezalandırılanların çok hüyük hir kesiminin daha aşa
ğı derecede sorumlular olduğu illeri sürülmekte, tartışılmakta, hatta kahul edilmektedir. Bu durumda mevcut 
hükümlü ve tutukluların, ülkeyi hu hale getiren asıl sorumluların, planlayıcı ve azmettiren durumundaki 
gizli kalmış suçluların da cezalarını onlara vekâleten çekmek durumunda kalmış ya da bırakılmış olabilecek
leri olasılığı kamu vicdanını rahatsız eden ve cevap bulunamamış sorular arasındadır;; 

Toplumun adalet ve hoşgörü sınırını zorlayan hu kaygılar önerinin hazırlanmasında dikkatle değerlendi
rilmiştir. 

C) Toplumsal barışa süreklilik kazandırma ilkesi : 

Toplumsal barış kavramına sadece eski yaraların sarılması gibi dar açıdan halkarak değil, afla kurulacak 
toplumsal barışın ileride de 'bozulmaması, aksine pekiştirilerek kurumlaştırıtonasını sağlayacak hir tutumla 
yaklaşılmıştır. 

Bunu gerçekleştirmek düşüncesiyle aşağıdaki önlemler fcuraMaştırılmıştır i 

a) Bu af önerisinin yasalaşması halinde yararlanacakların, gelecekte aşağı haddi altı aydan az olmayan 
özgünlüğü bağlayıcı hir cezayı gerektiren aynı cinsten hir suç işledikleri takdirde, af edilen cezaları çektiri
lerek affın bir anlamda geri alınması esası benimsenmiştir. 

Aftan yararlananların, sağlanması ve pekiştirilmesi amaçlanan toplumsal barışı korumada kendilerini 
hükümlü hissettikleri ve sorumlu davranmaları 'beklenir. Toplumsal harısın 'kalıcılığı konusunda hu duyarlı
lığı gösteremeyenlerin yeniden suç işleme hali, affa lâyık olmadıklarının göstergesii olacağından bu tür etklin 
hir yaptırım oluşturmak gerekli görülmüştür. 

Ayrıca affın, gelecekte suçlara kaynaklık etme endişeleri de giderilmek istenmiştir. Bu tür tartışmalar sağ
lam 'bir dayanaktan yoksun olarak da olsa silk sık kamuoyuna, af karşıtları ya da kısıtlama yanlıları tara
fından sunulmaktadır. Elde hu iddiayı doğrulayıp destekler nitelikte hiç bir ciddî gösterge "bulunmasa da 
en azından bu af düzenlemesıi hu tür tartışma ve endişelere yer bırakmayacak önlemlerle donatılmıştır. Bu 
özenin ürünü olarak hu af düzenlemesi ile sağlanması amaçlanan toplurnsall barışın korunması yine hu af 
yasası ile güvenceye bağlanmıştır. 

b) Fâri'k ve mümeyyiz olmayan küçüklerle ergin olmayanların, daha geniş kapsamlı af hükümlerinden 
yararlandırılarak topluma kazandırılmaılarına olanak verilmiştir. Kandırılmış, suça itilmiş, şeytana uymuş, ço
cukluk yapmış bu gibi mazeretlerle toplumun hoş görüsüne esasen geleneksel olarak sahip bulunan küçükler 
için öngörülen af sınırının üstünde hir ölçü kullanmak toplumumuzun hu yaklaşımına uygun düşmektedir^ Bu 
yaşlardakiler için mümkün olduğunca gelecekteki hayatları için de engelleri 'temizleyen düzenlemelere önem 
verilmiştir. Toplumsal harış açısından bu yaklaşımın, gerekli ve olumlu değerlerle yüklü olduğu genellikle ka
bul edilebilecek açıklıktadır. 
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D) Şartlı erteleme aracının kullanılması : 

Toplumsal barış amacına ulaşmadan kullanılan elverişli araçlardan biri olarak, «yasama yoluyla şartlı 
erteleme» kurumundan da yararlanılmıştır. 

Af kapsamına alınmayan özellikle düşünce suçu 'niteliğinde olan 'bir kısım suçların sanıkları ve hüküm
lüleri ile ilgili iyileştirme formülü alarak şartlı erteleme hükümlerinden yararlanma, hem adaletli 'bir düzenle
me ve hem 'de eşitliğin bozulmamasını sağlayan 'bir çözüm oluşturmuştur. Anayasanın 87 nci maddesinin 
eylem niteliği taşımayan «düşünce suçlan» konusunda bir sınırlandırma getirmemiş olması, bu konuda tam 
anlamıyla Ibir af niteliğinde almayan amma af uygulanırken doğacak eşitsizliği ve adaletsizliği de gidere'bi-
len bir düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır. 

Şartlı erteleme uygulaması 'bu zorunluluktan doğmuştur. 

Ayrıca af dışı tutulmaları, toplumun af 'beklentisiniin 'boyutları karşısında önemli bir noksanlık yaratacak 
olan ve af tartışmalarının sürmesine neden olacak nitelikteki 'bazı suçlara ilişkin kovuşturma ve cezalara da 
aynı yolla çözüm getirilmiştir. 

Yasama yoluyla tesis edilecek olan şartlı erteleme kararı ülkemizde ilk kez 'başvurulacak ileri 'bir çözüm 
yoludur. Bu hükümden yaırarlanacaiklann suçları da cezaları da sonuçları da affedilmemekte, ancak dava ve 
cezaları zaman aşımı süresince ve en az 'beş yıl içinde bir daha suç işlememek koşuluyla ertelenmek'tedir. Bu 
koşula uymayanların cezalan çektirilecek, davalarına devam edilecektir. 

Örgütlü ve siyasal amaçlı şiddet ve terör suçları ile aynı kefeye konmaları halinde vicdanları rahatsız 
edecek olan düşünce suçlan ile diğer bazı suçları af kapsamı dışında tutan bir düzenlemenin taşıyacağı 
noksanlık Ibarış amacına varılmasını da güçleştirecek ağırlıktadır. Bundan kaçınmanın yolu bulunmalıydı. Bu 
yolun bulunması her şeyden önce toplumsal barışı kurmak gibi soylu bir amaca ulaşmaya sağladığı katkı 
nedeniyle yararlı olmuştur. 

3. Affın dış sınırından eşHIlik arayışı : 

Af dışında tutulmak istemlerinin ve âffâ itirazlann odaMaştığı noktanın «örgütlü ve siyasal amaçlı şiddet 
ve terör» olayları olduğu, 'bu olaylarda sıilatı kullanan, elini kana 'bulayan, kan döküp can yakarak toplum
da yılgınlık yaratanların affedilmesine toplumun 'bağışlama duygusunun elvermediği, toplumun buna hazır 
olmadığının ileri sürüldüğü görülmektedir. Ancak gerek ceza yasamızın geleneksel sisteminin yetersizliği, 
gerekse «örgütlü siyasal amaçlı şiddet suçları» kavrammın yeniliği 'bu konuda adaletsiz sonuçlar yaratmıştır. 

Bir kısım örgütlü şiddet eylemcisine TCK'nun 146 ve benzeri maddeleri uygulanırken karşı yöndeki ör
gütlerin eylemcilerine adi suçlara uygulanan maddelerle hüküm verilmiştir. Yargı aşamasındaki uygulamadan 
kaynaklanıp gelen bu farklılık, af düzenlemesinde ciddî sorunlara neden olmaktadır. Gerek af kapsamına alı
nacakların belirlenmesinde ve gerekse affın dışında kalacak suçların sınırları çizilirken adaletten uzak, eşitlik 
ilkesine aykırı, bir tarafı kayırma kuşkusunu uyandırıcı sonuçlarla karşılaşılmıştır. 

Affın dış sınırı çizilirken bu adaletsizliği giderici bir çözüm üretilmiştir. Sol nitelikli suç örgütleri için uy
gulanan TCK'nun 146/1-2 maddesi ile 168/1 maddesi, sağ nitelikli örgütler için uygulanan TCK'nun 313 
ve 314 üncü maddesi ve bu maddelerde tarif edilen örgütlerin suçlarına'ilişkin maddeler ile eş değer görülerek 
birlikte değerlendirilmiştir. 

Böylece örgütlü ve siyasal nitelikli şiddet suçları ve suçluları arasında tercih ve kayırma endişesi yaratma
dan eşit ağırlıkta kurallar getirilmiştir. Aynı nitelikte ve aynı ağırlıkta suçlar işleyerek, benzer eylemlerle top
lum düzenini aynı derecede bozan, kamu vicdanını ayni ölçüde rahatsız edenlerden bir tarafı affın içinde, karşı 
tarafı affın dışında tutmak affı hiç çıkarmamaktan da derin yaralar açar. Zira bu durumda ortaya konan res
mî yan tutmadır ki, toplumsal barış açısından onarılamayacak sakıncalar doğurur. Bundan kesinlikle kaçın
mak zorunludur. Önerinin içerdiği düzenleme bu sakıncaları gidermeyi olabildiğince geniş ölçüde başarabildiği 
iddiasındadır. 
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4. Af dışı bırakılan suç ve cezalar: 

Devlet, demokrasi, ülke bütünlüğü, ulusal birlik ve hukukun üstünlüğü gibi kavramların toplum hayatımız 
içindeki değerleri ile dokunulmazlıklarını tartışma dışı tutmaya özen gösterilmiştir. Bunun sonucu olarak bu 
değerlere yönelik suç ve eylemler ilke olarak af dışında tutulmuştur. 

İnsanlığa ve uygarlığa karşı ağır bir saldırı niteliğindeki «işkence suçlananı affetmenin de bu değerlerin 
bir kez daha çiğnenmesi anlamına geleceğinden ve toplumsal barış amacını zedeleyeceğinden af kapsamına 
alınmamıştır. 

Ayrıca, toplumun ahlakî değerlerine aykırı düşen ve genellikle daha önceki af yasalarında da af dışında 
tutulan, siyasal özgürlükler aleyhindeki cürümler, beşyüzbin lirayı aşan zimmet, ihtilas, irtikap ve rüşvet cü
rümleri; devlet ihalelerine hile ve fesat karıştırılmasına ilişkin suçlar; kamunun esenliğine karşı işlenen suç
lar; kamunun sağlığına yönelik suçlar; uyuşturucu maddelere ilişkin suçlar; zorla ırza geçme, küçükleri baştan 
çıkarma, kız ve kadın kaçırma, fuhşu kışkırtma suçları; Askerî Ceza Kanununun düzenlediği hiyanete ilişkin 
suçlar; kaçakçılık ve silah kaçakçılığı suçları ve banker suçlan ile hayali ihracat gibi eylemlerle haksız vergi 
iadesi alınması sonucunu doğuran suçlar af dışında, bırakılmıştır. 

5. ölüm cezalarına yaklaşım : 

Ölüm cezalarına yaklaşırken, hem af düzenlemesi içindeki genel dengenin bozulmamasına öncelik veren 
ve hem de ölüm cezasına karşı görüşlerin hümanist doğrultuda geliştirdiği çağdaş yönelişleri gözönünde tutan 
bir yol izlenmiştir. 

Bunun sonucu olarak: 
Birden fazla ölüm cezası ömürboyu hapse; ölüm cezalan otuz yıl ağır hapse dönüştürülmüştür. Af kap

samı dışında kalan suçlara ilişkin olarak verilen ölüm cezalarının ise affın kapsadığı süre ile sınırlı olarak infaz 
edilmemesi öngörülmüştür. 

Meclis gündemine girmiş ve girmek üzere olan idam cezaları sayısının şimdiden 300 civarına yükselmiş ol
ması bu düzenlemeye haklılık kazandırmıştır. 

Sonuç: 

Af düzenlemesi ile toplumsal gündemdeki af tartışmasını kapatmak amacı güdülmüştür. 
Ayrıca, toplumun gereksinmesi olan toplumsal barışı sağlayarak demokratik yaşama sağlık, saygınlık ve 

genellik getirilmek istenmiştir.. 

Devlet ve ülkenin iç ve dış itibarının hukuk devleti, insan hakları, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı olmak
la artacağı görüşünden hareket edilerek olağanüstü dönemin, olağanüstü koşullarından kaynaklanan işkence, 
yargı bağımsızlığı, savunma özgürlüğü konularında batı dünyasının çeşitli kuruluşlarında ülkemizi tartışılır ol
maktan çıkaracak dış saygınlığımıza katkıda bulunacak köklü çözüm ve önlemler sunulmuştur. 

Toplumsal barışın salt af yasasıyla sağlanıp sürekli kılınamayacağı açıktır. Devletin bundan böyle sık sık 
af yasalarına başvurmak zorunda kalmaması için ulusal mutluluğu ve toplumsal barışı kalıcı kılacak yapısal, 
toplumsal, hukuksal ve ekonomik önlemler üretmesi ve uygulaması gereğini bu vesile ile bir kez daha vurgula
mak zorunlu görülmüştür. 
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MADDELERE İLİŞKİN GEREKÇELER 

Madde 1. — Çıkarılan her af yasasında, hangi tarihe kadar işlenen suçların af kapsamına gireceği be
lirtilmiştir. Hazırlanan «Af ve Toplumsal Barışa Katkı Yasa Önerisi» için bu tarih 27.1.1986 olarak benim
senmiştir. 

Geniş kapsamlı bir af, zaman bakımından da olabildiği kadar geniş çerçeve içinde tutulmasını gerektirir. 
27.1.1986, bu yönden de uygun bir tarih olarak değerlendirilmiştir. 

Madde 2. — İkinci madde; ölüm, yaşam boyu ağır hapis cezalarının dönüştürüleceği özgürlüğü bağla
yıcı cezaları; ayrıca diğer özgürlüğü bağlayıcı cezalarda GENEL SURETTE yapılacak indirimleri düzenle
mektedir. Bu arada para cezalarının, fer'i ve tamamlayıcı cezalarla ceza hükümlerinin sonuçlarının affedil
diği maddede yer almıştır. 

İndirim hadlerinde farklılıklar olsa da, her af yasasında benzeri hükümler görülür. Şu kadarını soyliye-
lim ki, bu düzenlemeler yapılırken sosyal ve hukuksal nedenler üzerinde dikkatle durulmuş; yaşanan acılar 
anımsanmış ve Türk Toplumunun değer yargılarının gözden uzak tutulmamasına büyük özen gösterilmiştir. 

Madde 3. — Suç oluşturan ve tekele tabi eşya ile yasaklı eşyanın, diğer af yasalarında olduğu gibi, Yasa 
Önerimizde de zoralımı öngörülmüştür. Bunların dışında kalan eşya ve taşıt araçları, ortada bunların zoralı
mını içeren kesin bir mahkeme kararı olmadıkça sahibine iadesi gerekecektir. 

Madde 4. — Kişisel haklar, genel hukuk kuralları içinde Yasa Önerimizde de saklı tutulmuştur. Sa
nık veya hükümlülerin aftan yararlanmaları halinde, ilgililerin kişisel hakları için yapacakları takipte mah
kemelerce izlenecek prosedüre, davanın bulunduğu aşamalar dikkate alınarak açıklık getirilmiştir. 

Madde 5. — Bu maddede, yasadaki ayrık hükümler saklı tutulmak suretiyle, tamamen affı gerektiren suç
larla, cezalarının kısmen veya tamamen affı gereken^sanık ve hükümlüler yönünden bir düzenleme getirilmiş
tir. 

Taksirli cürümler, önceki af yasalarında görüldüğü biçimde affedilmiştir. Suç Tarihinde onbeş yaşını dol
durmamış olanlarla, haklarında T.C.K. nunun 47 ve 48 inci maddeleri uygulananlar için kovuşturma yapıla-
mıyacak ve kendilerine bir ceza verilmişse affedilecektir. 

Olay tarihinde 15 yaşını bitirmiş olupta 18 yaşını bitirmeyen sanık ve hükümlülerin de özgürlüğü bağla
yıcı cezalarında oniki yıl indirim yapılacaktır. 

Henüz erginlik yaşına ulaşmadan sanık veya hükümlü durumuna düşenlerin daha çok korunmaya layık 
görülmeleri, bunların topluma yeniden kazandırılması düşüncesi yanında, geleceğe beslenen güvenin de gös
tergesi olarak kabul edilmelidir. 

Madde 6. — Anayasanın 87 nci ve bu maddenin gönderme yaptığı 14 üncü maddesinde görülen kısıtla
malar dışında T.B.M.M. nin af yetkisini kullanırken bazı suçlan veya suçluları yine de af dışı bırakması ola
ğandır. Eski hükümlülerle, toplumun suça yönelik değer yargıları düzenlemede gözetilen başlıca etkenlerdir. 

Genel gerekçede de bu konuda açıklamalar bulunduğu için ayrıntıya girilmiyecektir. Ancak kamu görev
lilerinin, özellikle kolluğun, sürdürdükleri kamu hizmeti ile bağdaşmayacak biçimde bireylere karşı olan suç 
nitelikli tutumları, onlara eziyet etmeleri, cebir şiddet kullanmaları insanlık suçu oluşturduğundan bu eylem
lerin af dışı bırakıldığına değinmeyi gerekli buluyoruz. 

Madde 7. — Suç işlemediği inancında olanlara, istedikleri takdirde, suçsuz olduklarını kanıtlamak için bu 
madde ile olanak tanınmıştır. Ancak soruşturma sonunda hüküm giymeleri af yasasından yararlanmalarına en
gel değildir. 

Madde 8. — Tüm af yasalarında görülen, firar hal'ndeki sanık ve hükümlülerin af yasasından yararlan
maları için belli süreler içinde resmî mercilere başvurmaları gerektiği kuralına Yasa Önerimizde de bu mad
de ile yer verilmiştir. 

Madde 9. — Af dışı bırakılan; genel kuraldan farklı indirim yapılması öngörülen ve koşullu ertelemeye ta
bi tutulan cürümler maddede ayrı ayrı gösterilmiştir. 
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Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere, ceza hükümleri içeren tüm yasalar ve önceki af yasaları içinde yer 
alan hükümler gözden geçirilmiş; bunun yanında Türk kamu oyunun suça ve suçluya ilişkin bugünkü değer 
yargılarına saygı gösterilerek bu madde düzenlenmiştir. 

Yasa Önerimizin genel gerekçesinin ışığında, madde hakkında başkaca bir açıklamaya gerek görmüyoruz. 

Madde 10. — Toplum, getirilen afla geçmişte işlenen suçları ve suçlularını unutmak isterken, aftan yarar
lanan hükümlüler de bir yükümlülük altına girmiş olmaktadırlar. Onlardan da geçmişi unutmaları ve bundan 
böyle topluma olumlu yanıtlar vermeleri beklenmelidir. 

Yasadan yararlanan hükümlüler, bu maddede yazılı süreler içinde ve belirtilen türde yeni bir suç işleme
ler halinde, evvelce haklarında hükmedilen ceza da çektirilecektir. 

'Madde 11. — Koşullu ertelemeye, toplumsal barışa katkı sağlayacak bir kurum olarak yer verilmiştir. 
Burada, genel alfta olduğu gibi kaimu davasının veya hü'kmolunan cezanın bütün sonuçlarıyla birlikte or

tadan kalkması hali yoktur. (T. C. K. madde - 97). Kurumun; özel afta görülen «cezayı ortadan kaldır
ma, azaltma veya değiştirme» gibi özellik ve nitelikleri de bulunmamaktadır (T. C. K. madde - 98). Bir baş
ka anlatımla burada, genel veya özel afta olduğu gibi suçun, kısmen veya tamamen cezanın veya sonuç
larının ortadan kaldırılması düşünülmemektedir. Bu yasal düzenlemeye açık veya örtülü bir af gözüyle ba
kılamaz. 

Getirilen düzenlemede, anayasaya ve hukukun temel kurallarına aykırılık iddiası inandırıcı olamaz. Ka
nun yapmak, onun bazı kurallarını değiştirmek veya bütünüyle kaldırmak T.B.M.M.'riin aslî görev ve yet
kileri arasındadır. Yukarıda açıklandığı gibi, böyle bir kurum getirilmediğine göre, Anayasanın 87 nci mad
desinde af yönünden yer verilmiş sınırlamanın burada tartışmasının yapılması da gerekmektedir. 

Ayrıca yasamanın yargı işlevini üstlendiği, ortada bir fonksiyon gasbı olduğu da söylenemez. Yargı ye
rinin bir ceza davasındaki erteleme yetkisi ile bu maddede görülen düzenleme arasında heıjhangi bir benzer
lik yoktur. «Tahkikat Komisyonu» oluşturulması nedeniyle vaktiyle tartışıldığı gibi yasama organı kendisin/ 
sübjektif bir olayda, yargı merciinin yerine koyarak karar vermeye kalkışsa idi ancak o zaman yargıya 
müdahaleden ve sonuç itibariyle fonksiyon gasbından söz edilebilirdi. 

Burada bir başka açıdan yapılacak açıklama da yararlı olacaktır. Genel gerekçede değinildiği biçimde, 
Anayasanın 87 nci maddesi 14 üncü maddeye gönderme yaparken «'fiiller» bakımından affa sınırlama getir
miştir. T. CK.'nun 141, 142 ve 163 üncü maddelerinde yazılı suçların ise eylem niteliği olmadığı «düşünce 
suçu» oluşturduğu Askerî Yargıtay kararlarında da benimsenmiştir. O halde bu gibi suçlar için genel af ku
rallarının uygulamasına gidilmesi de düşünülebilirdi. Ancak yasa önerisi hazırlanırken zihinlerde en küçük 
bir kuşkuya yer verilmek istenmemiş; ayrıca koşullu yasal erteleme yoluyla maddede sayılan suçlara bir 
çözüm getirmenin toplumsal gereksinmeye en uygun yanıtı oluşturacağı inancı bu çalışmalara hakim olmuş
tur. 

Maddede, bu suç ve cezalar için bir üst sınır çizilmiş; fazlasının çektirilmesi öngörülmüş; dava beş yıl 
zarfında altı aydan az olmayan özgürlüğü bağlayıcı bir ceza ile hükümlülük halinde ertelenmiş cezanın da 
çektirilmesi koşullarına yer verilmiştir. 

Madde 1'2. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun şartlı salıverilmeye ilişkin 19 uncu madde
sinin uygulanabilmesi için ölüm ve yaşam boyu ağ<r 'hapis cezalarının yerini alan yeni özgürlüğü bağlayıcı 
cezalar ile bu Yasanın uygulanması sonucu indirim yapılan diğer özgürlüğü bağlayıcı cezalar arasında farklı 
bir değerlendirme yapılması gerekmektedir, tik fıkra ile bu düzenleme getirilmiştir. 

Şartlı salıverme için 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiinde yazılı 2/3 oranında cezanın çektirilmiş 
olması bu yasa önerisinde de korunmuştur. Ancak cezasının 2/3*ünü tamamlayan hükümlüler kendiliğinden 
salıverileceklerdir. 

Bu düzenlemenin getirilmesi nedeni, iyi hallilik vs diğer koşullar bakımından uygulamada rastlanan fark
lı değerlendirmeleri önlemek, bu yasanın uygulama süreci içinde eşitliği sağlamaktır. 

Benzer bir, düzenlemeye 1803 sayılı Af Kanununun 7/A maddesinde de yer verildiği görülmektedir. 
Madde 13. — Toplumların bunalımlı dönemlerinde, bundan en çok zarar gören gençler; özellikle eğitim 

döneminde olanlardır. Genç; inançlı, heyecanlı ve ataktır. Ne kadar güç olursa olsun ülkesinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ye siyasal somunlarının hemen üstesinden gelinebileceği kanısı yaygındır. Gençleri kolayca 
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etkileme yöntemlerini geliştirmiş olan çıkarcı çevre, onu gizli emelleri için 'kullanabilmekte, çözümsüzlükler 
riskleri davet edince de, onları sahnede bırakarak aradan sıyrılmaktadırlar. Okullarda, mahkemelerde sorgu
ya çekilen ve çoğu kez cezaya çarptırılan, kayıtları silinen onlardır. 

Parlamentomuz eğitim sorunlarına zaman zaman eğilmiş olsa da, geniş kapsamlı bir af yasası düzenle
nirken öğrencilerin disiplin suçlarına ve hangi nedenle olursa olsun kayıtlarının silinmesi olayına kayıtsız ka
lınamazdı. 

Genç kuşağın problemleri ile ilgilenmemek, onları-sorunları ile baş'başa bırakmak Türkiye'nin yarınlarını 
karartmak olur. 1803 sayılı Af Kanununda bu konuda getirilen düzenlemelerle de bu amaç güdülmüş olma
lıdır. 

Madde 14. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesine 2301 ve 2766 sayılı yasalarla ekle
nen son fıkra hükmüne göre «genel güvenlik asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı gö
rülen veya hizmetleri yararlı» bulunmadığı gerekçesiyle binlerce kamu personeli ve kamu hizmetlerinde ça
lışan işçinin görevlerine veya işlerine sıkıyönetim komutanlarınca son verilmiştir. 

iBu idarî tasarrufun, sıkıyönetim rejiminin özelliklerini taşıyan, olağanüstü döneme özgü niteliği açıktır. 
Uygulama için yasa; yazılı bir soruşturmaya, kanıt elde edilmesine, bir yargı veya disiplin kurulu kararı 
aranmasına, hatta bu kimsenin savunmasının veya bağlı olduğu kurum veya kuruluşun görüşünün alınmasına 
gerek görmemiştir. 

Bu haliyle ortada nesnel kanıtlara dayalı bir yaptırım veya belli eyleme bağlı bir cezalandırma hali 
yoktur. Olsa olsa, sıkıyönetim komutanlarınca alınmış önlemlerden sözedileb'ilir. Bunun da sıkıyönetim böl
gesi ve dönemi ile sınırlı olması gerekir. Uygulamayı sivil yönetim dönemine aktarmak, olağanüstü döne
min koşullarını normal hukuk düzeninde de geçerli saymak olur. 

Normal sivil düzende hak ve özgürlükler hukuk Devletinin güvencesi altındadır. Ancak yazılı hukukun 
izin verdiği ölçüde yönetim bunlara kısıtlama getirebilir. Böyle bir karar veya işlem de, sıkıyönetim tasar
ruflarından farklı biçimde ve herhalde- yargı yerlerinin denetimine tabidir. Aksine bir tutum veya davra
nış, Anayasanın 13 üncü maddesinin temel hak ve özgürlükler bakımından yasakladığı «Amaç Dışı» bir sı
nırlama olur. 

Hiç değilse sıkıyönetimin kaldırıldığı bölgelerde, sivil yönetimin eski personeli ve işçisi hakkında, ken
di iradesinin geçerli olmadığı bir dönemde alınan tasarrufları ele alması, personel hukuku içinde bu kim
selerin kazanılmış haklarını gözeterek kadrolarına ve hizmetlerine dönmelerini sağlaması gerekirdi. Bilinen, 
sivil yönetimin bu konuda olumsuz bir tavır içinde olduğu ve Devlet kapısına yıllarca verilen emeğin bu
gün karşılıksız bırakıldığıdır. 

Toplumun bir beklentisi de, yeni yasal bir düzenleme veya ayrı ayrı alınacak yargı kararları beklen
meden bu huzursuzluğun giderilmesi, hakkın teslimidir.' Madde bu nedenle getirilmiştir. 

'Madde .1*5. — Diğer tüm af yasalarında olduğu gibi Yasa Önerimizde de, askerlikle ilgili genel nitelikli 
bir affa yer verilmiştir. Anayasanın 72 nci maddesinde tanımlandığı biçimde bir hak ve ödev olan askerlik 
hizmeti yerine getirileceğine göre, getirilen düzenlemenin bir sakıncası olabileceği düşünülmemektedir. 

Madde 16. — Genel gerekçemizde açıkladığımız biçimde, ölüm cezalarına hümanist bir yaklaşımı benim
siyoruz. Türk kamu oyunun da bunu yadırgamadığı inancındayız. Uygar ülkelerde artık ölüm cezaları uy
gulanmamaktadır. Ölüm cezasının caydırıcı etkisinden söz ederek onu yeniden ingiliz ceza hukukuna sok
mak isteyen Başbakan Mafgaret Thathcer, bir kaç yıl önceki girişiminde Avam Kamarasında yenilgiye uğ
ramıştır. 

Ölüm cezası üzerinde burada uzun boylu bir tartışma açmak istemiyoruz. Ancak Türkiye gerçekleri 
üzerinde durmak istiyoruz. Geçmişteki olayların unutulması için ölüm cezalarının da yumuşatılmasını, en 
küçük bir intikam düşüncesine yer bırakılmamasını; onun içinde bu yasa hükümlerinden yararlanamayan 
ve büyük sayılara ulaşan ölüm cezalarının bu kez yerine getirilmemesini öneriyoruz. 

Verine getirilmeyen ölüm cezalarının uygulamada yaşam boyu ağır hapis cezasına dönüştüğü bilinmek
tedir. 

Madde 17. — Yasa hükümlerinden yararlanacak tutuklu ve hükümlüler, Yasanın yürürlüğe girdiği tarih
ten başlamak üzere en geç otuz gün içinde salıverileceklerdir. 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ AYDIN GÜVEN GÜRKAN VE 26 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Af ve Toplumsal Barışı Sağlama Yasa önerisi 

Zaman bakımından yasanın içeriği 
MADDE 1. — Bu Yasa, 27.1.1986 tarihine kadar (o gün dahil) işlenmiş olan suçlara uygulanır. 

Suç ve cezada uygulama 

MADDE 2. — Bu Yasada, farklı bir düzenleme getirilmiş olmadıkça : 
•A) Ölüm cezası otuz yıl ağır hapis cezasına; 
Birden çok ölüm cezası, yaşam boyu ağır hapis cezasına; çevrilmiştir. 
ıB) Yaşam boyu ağır hapis cezası, yirmi dört yıl ağır hapis cezası; 
Birden çok yaşam boyu ağır hapis cezası, otuz yıl ağır hapis cezası; 
olarak çektirilir. 
C) Suçu belirleyen asıl maddesindeki, üst sınırı (10) yılı geçmiyen özgürlüğü bağlayıcı cezayı gerek

tiren eylemler hakkında kovuşturma yapılmaz. 
(10) yıl ve daha az özgürlüğü bağlayıcı bir ceza ile kesin hüküm giyenlerin bu cezalan affedilmiştir. 
'D) Bu Yasadan yararlananların para cezalarının tamamı affedilmiştir. 
Mahkemelerce hükmedilmiş veya özel kanunlara göre mercilerince verilmiş para cezaları, usulüne uy

gun olarak tahsil olunmuşsa, geri verilmez. 
E) Özgürlüğü bağlayıcı cezası Yasayla affedilenlerin, fer'i ve tamamlayıcı cezaları ile ceza hüküm

lülüklerinin sonuçları affedilmiştir. 
Bu yasadan kısmen yararlananlar için de yukarıdaki kural geçerlidir. 
F) Cezaları genel afla ortadan kalkanlar hakkında, özel yasalarında yazılı meslek ve sanattan yasak

lama hükümleri de uygulanmaz. 

Zoralımına tabi olan ve geri verilen eşya 

'MADDE 3. — Ceza hükümlülüğü olmasa ve faile ait bulunmasa bile kullanılması, yapılması, taşınması, 
bulundurulması, satılması ve yurda sokulması suç oluşturan veya tekele tabi olan yahut memlekete sokul
ması ve memleketten çıkarılma'sı özel kanunlarla veya ithalat ve İhracat rejimi kararlarıyla yasaklanmış bu
lunan eşyanın zoralımına karar verilir. 

Bu fıkra dışında kalan eşya, ithalde gümrük ve diğer vergi ve resimleri ile ardiye ücretleri ve bunun dı
şında kalan giderleri ödenmesi halinde sahibine iade olunur. 

Suçta kullanılna canlı-cansız hertürlü taşıt araçları, satılmışlarsa bedelleri sahibine geri verilir. 
Zoralımını içeren ifâm, Yasanın yürürlüğe girmesinden önce kesinleşmiş ise, ikinci ve üçüncü fıkralarda 

yazılı eşya ve araçlar hakkındaki iade kuralı uygulanmaz. 

Kişisel haklar 

MADDE 4. — Ceza davasının ortadan kaldırılmasına karar verildiği hallerde, kişisel hak istemi varsa, 
dosya görevli ve yetkili hukuk mahkemesine yollanır. Bu davalara peşin harç istenmeden bakılır. Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu uyVınca dava karara 'bağlanır. Dava sonunda alınacak harçlar hukuk ilâm-
larındaki harçlar gibidir. 

'Bu aşamada dosya Yargıtay veya Askerî Yargıtay da incelenmekte ise, ceza davasının ortadan kaldırılma
sı kararı üzerine, kişisel hak yönünden verilen kararın incelenmesi için dosya görevli hukuk dairesine gön
derilir. Kişisel hakka ilişkin karar bu dairece bozulursa, dosya görevli ve yetkili hukuk mahkemesine yolla
nır. Hukuk mahkemesi ilk fıkra uyarınca işlem yapar. 

Yasanın yürürlüğe girdiği aşamada, ceza kararlarının temyizindeki koşullara göre dosyanın incelenmesi 
yargrtaydan istenmişse, ilgili daire kişisel hak yönünden yukarıdaki fıkraya göre karar verir. 
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Tamamen veya kısmen affı gerektiren haller 

MADDE 5. — Bu Yasada yer alan ayrık hüküm br dışında kalan : 
A) Taksirli cürümler affedilmiştir. 
B) On beş yaşını suç işlediği tarihte doldurma miş olanlarla haklarında T.CJK. nun 47 ve 48 inci mad

deleri uygulananların veya uygulanması gerekenlerin 27.1.1986 tarihine kadar işledikleri suçlar için kovuş
turma yapılmaz. 

Ormanla ilgili suçlar ayrık olmak üzere, bunlara verilen cezalar, fert ve tamamlayıcı cezalarla ceza hü
kümlülüklerinin bütün sonuçlarını kapsamak üzere affodilmiş'tir. 

C) Suç işlediği tarihte on beş yaşını bitirmiş olup ta on sekiz yaşını bitirmemiş olanların, 27.1.1986 tari
hine kadar işledi'kleri ve üst smırı on iki yılı geçmeyen özgürlüğü bağlayıcı bir cezayı gerektiren eylemleri 
hakkında kovuşturma yapılmaz. 

(Bu kimselerden, 27J1.1986 tarihine kadar işledikleri suçlar nedeniyle on iki yılı geçmeyen özgürlüğü bağ
layıcı bir ceza ile hüküm giyenlerin bu cezalar^ ceza hükümlülüğünün bütün sonuçlarını da kapsamak üze
re affedilmiş tir. 

'Belirtilen kimselerin 27.1.1986 tarihine kadar işledikbri suçlardan giydikleri hapis cezasının on iki yıldan 
fazla olma'sı halinde özgürlüğü bağlayıcı cezaların on iki yılı ile birlikte para cezalarının tamamı fer'i ve 
tamamlayıcı cezaları affedilmiştir. 

Affı gerektirmeyen haller 

'MADDE 6. — A) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamına giren suç
lar bu Yasa dışındadır. 

ıB) 'Kasten veya. tedbirsizlik, dikkatsizlik veya yazılı kurallara aykırı tutum ve davranışları sonucu or
manların kısmen veya tamamen yanmasına, yok edilmesine ve daraltılmasına neden olan suçlar. 

T.C.K.'nun 413 üncü maddesinin uygulanmasını gerektiren haller bunun dışındadır. 
C) Kolluk görevi üstlenenlerden, Devlet memurlarından veya herhangi bir sebeple Devlet gücünden ya

rarlananlardan bireylere karşı yasa dışı silah, cebir veya şiddet kullananlar, eziyet edenler, veya kendilerine kötü 
muamele yapanlar bu Yasa hükümlerinden yararlanamazlar-. 

Kovuşturmanın sürdürülmesi 

MADDE 7. — Haklarında sürdürülen cezaî kovuşturmanın bu Yasa uyarınca durdurulmasını istemeyen
ler, Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere en geç üç ay içinde bunu yetkili mercilere yazılı ola
rak bildirmek zorundadırlar. Bu takdirde kovuşturma ve soruşturma tamamlanarak karar verilir. Hükümlülük 
halinde ilgililer bu Yasa hükümlerinden yararlanırlar. 

Firar halinde olanlar 

MADDE 8. — Firar halinde olan sanık ve hükümlülerden yurt içinde bulunanlar üç ay içinde, yurt dı
şında olanlar altı ay içinde resmî mercilere başvurarak teslim olmadıkları takdirde yasadan yararlanamazlar. 

Af dışında kalan, kısmen indirim yapılan veya erteleme koşullarına tabi olan cürümler 

MADDE 9. — Aşağıda : ^ 
A) Af dışı bırakılan, 
B) Genel kuraldan farklı indirim yapılması öngörülen, 
C) Koşullu ertelemeye tabi tutulan, 
Cürümler ayrı ayrı gösterilmiştir. 
A) Af dışı bırakılan cürümler : 
1. Devletin arsıulusal kişiliğine karşı işlenmiş, Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 

132, 133, 135/2, 136, 137 (son fıkra hariç), 138, 139, 140 ve 145 inci maddeleri, 
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2. Türk Ceza Kanununun «Devlet Kuvvetleri Aleyhine Cürümler» olarak nitelidiği fasılda geçen 146 (son 
fıkra hariç), 147, 148, 149, 150, 151 (son fıkra hariç), 152, 153, 155, 156, 157, 158, 161 inci maddeleri, 

3. Ortak hükümler arasında yer alan T.C.K.'nun 168 (son fıkra hariç), 171 ve 172 nci maddeleri 
4. özgürlükler aleyhine cürümler olarak nitelenen T.C.K.'nun 174, 175, 176, 177 ve 178 inci maddeleri, 
5. Beşyüzbin lirayı aşan zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet cürümleri, 

6. Adam öldürme, öldürmeye teşebbüs suçları ile yağma, yol kesme ve adam kaldırma suçlarından biri
siyle bağlantılı olmak kaydıyla Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesinin uygulandığı haller, 

7. Devlet ihalelerine hile ve fesat karıştırılmasına ilişkin T.C.K.'nun 366, 367 ve 368 inci maddelerinde ya
zılı cürümler, 

8. Yangın, su baskını gibi kamunun esenliğine karşı işlenen T.C.K.'nun 369, 370, 373 (son fıkra hariç) 
ve 374 üncü maddelerinde yazıh cürümlerden 411 ve 412 nci maddelerde yazılı biçimde işlenenler. 

9. Kamunun sağlığına karşı işlenen, yenecek - içilecek şeylere ilişkin T.C.K.'nun 394, 395, 396, 397, 400 
ve 401 inci maddelerinde yazıh cürümler, 

10. Uyuşturucu maddelere ilişkin T.CK.'nun 403, 404 (404/2 No. lu fıkrası hariç), 405, 406, 407 ve 408 inci 
maddelerinde yazılı cürümler, 

11. T.C.K.'nun 414, 415, 416, 417 ve 418 inci maddelerinde yazılı cebren ırza geçme ve küçükleri baştan 
çıkarma cürümleri, 

Kız ve kadın kaçırmaya ilişkin T.C.K.'nun 429, 430 (son fıkra hariç), 431 ve 439 uncu maddelerinde ya
zdı cürümler, 

Ayrıca fuhşa kışkırtma hakkındaki T.C.K.'nun 435 ve 436 ncı maddelerinde yazılı cürümler, 
Kaçırma, evlenme amacıyla yapılmış ve kaçırılanın ırzına geçilmemişse, faili bu Yasa hükümlerinden ya

rarlanır. 

12. Askerî Ceza Kanununun hiyanete ilişkin 55, 56, 59 uncu maddeleri ile isyana dair 94, 100, 101, 102, 
103, 104 üncü ve ırza tecavüz hakkındaki 152 nci maddelerinde yazıh cürümler, 

13. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun değişik 12 nci maddesine giren cü
rümler, 

14. Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun değişik 26, 27, 28, 29, 30, 32 nci maddeleri ile 25 inci 
madde dışında kalan haller için 33 üncü maddesi, 35 inci maddenin ilk fıkrası, 36 ncı maddesi ve 25 inci mad
de dışında kalan haller için 41 inci maddesi hükümleri, 

15. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 65, 68 ve 74 üncü maddelerinde ya
zılı cürümler, 

16. Dışalım veya dışsatım nedeniyle haksız vergi iadesi sonucunu doğuran suçlar. 
B) Kısmen indirim yapılan cürümler : 
1. T.CK.'nun 339, 340, 341 ve 342 nci maddelerinde yazıh evrakta sahtekârlık cürümlerinden, 
2. T.C.K.'nun 404 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında yazdı kullanmak için uyuşturucu bulundur

ma suçlarından, 
3. Yangın, su baskım gibi kamunun esenliğine karşı işlenen T.C.K.'nun 369, 370, 373/1 ve 374 üncü mad

delerinde yazdı cürümlerden, 
4. Yağma ve yol kesmeye ilişkin T.C.K-'nun 495, 496, 497, 498 ve 499 uncu maddelerinde yazılı cürüm

lerden, 

5. Zararın tamamını karşılamak koşuluyla T.C.K.'nun dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmaya ilişkin 
503, 506, 508 ve 510 uncu maddelerinde yazdı suçlardan, 

Dolayı verilecek cezanın yarısı indirüir. 
Bu indirim iki yddan az, beş yıldan fazla olamaz. 
C) Koşullu ertelenen cürümler : 
1. Türk Ceza Kanununun 141, 142, 146/son fıkra, 163, 168/2 ve 169, 313 ve 314/1 inci maddelerinde ya

zılı cürümler, 
2. Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinin değişik (B) fıkrasında yazdı cürümler. 
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Yeni suç işleme 

MADDE 10. — Bu Yasadan yararlanan hükümlüler, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere, 
beş yıl içinde, taksirli suçlar hariç, aşağı haddi altı aydan az olmayan özgürlüğü bağlayıcı cezayı gerektiren 
aynı cinsten diğer bir suç işledikleri takdirde, evvelce haklarında hükmedilmiş cezanın arta kalanı da çek
tirilir. 

Uygulamada, aynı yasa maddesine giren veya yasanın aynı faslında bulunan cürümler bir cinsten sayılır. 

Koşullu erteleme 

MADDE 11. — Eylemleri T.C.K.'nun 141, 142, 146/son fıkra, 163, 168/2, 169, 313 ve 314/1 inci maddeleri 
ile Askerî Ceza Kanununun değişik 148/B maddesine uyan ve işledikleri özgürlüğü bağlayıcı suçun üst sınırı 
on yılı aşmayanlar hakkındaki ceza soruşturmaları ile; 

Yukarıda yazılı maddelere göre on yılı aşmamak üzere özgürlüğü bağlayıcı bir ceza ile hüküm giyenlerin 
bu hükümlülükleri ve fer'î cezalar, 

Ertelenmiştir. 

Suça uyan maddede yazılı cezanın üst düzeyi on yılı geçtiği takdirde soruşturma ivedilikle tamamlanır ve 
mahkeme kararının sonucuna göre işlem yapılır. 

Verilen ceza on yılı aşmakta ise, artan süre çektirildikten sonra, kalan on yıllık süre için bu maddenin yu
karıda yazılı hükmü uygulanır. 647 sayılı infaz Kanununun 19 uncu maddesinde öngörülen koşullar, on yılı 
aşan ve çektirilecek olan hapis cezası süresine göre değerlendirilir ve uygulanır. Bu yasanın 12 nci maddesi
nin ikinci fıkrasındaki hüküm burada da aynen geçerlidir. 

Yukarıda yazılı, biçimde soruşturmanın veya verilen cezanın çektirilmesinin ertelendiği hallerde, sanık veya 
hükümlünün beş yıl içinde taksirli suçlar hariç olmak üzere altı aydan az olmayan özgürlüğü bağlayıcı aynı 
cinsten bir suçtan hüküm giymeleri halinde, ertelenmiş soruşturmaya kaldığı yerden devam edilerek sonuçlan
dırılır. Evvelce hüküm giymiş olanların ertelenmiş cezaları da aynen çektirilir. 

Şartlı salıverme 

MADDE 12. — ölüm cezaları otuz yıl ağır hapis cezasına, yaşam boyu ağır hapis cezaları yirmidört yıl ağır 
hapis cezasına çevrilenlerin şartlı salıverilmelerinde süreler bu cezalara göre; diğer özgürlüğü bağlayıcı ce
zalar da cezaevlerinde geçecek süre ise, yapılacak indirimden önceki esas ceza miktarı üzerinden hesapla
nır. 

Bu yasanın uygulaması ile sınırlı olmak üzere, özgürlüğü bağlayıcı cezalarının 2/3'ünü cezaevlerinde ge
çirenler doğrudan şartlı salıverilme haklarından yararlanırlar. Bu hükümlüler için 647 sayılı Cezaların tnfazı 
Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinde yazılı iyi hallüik ve diğer koşullar, Yasanın yürürlüğe girdiği tarih
ten önceki süre için aranmaz. 

öğrenci disiplin suçları ve kayıt yenilemesi 

MADDE 13. — Ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine uygulanan disiplin cezaları ve nedeni ne 
olursa olsun, haklarındaki okuldan kayıt silme veya kurumdan çıkarma işlemleri, bu Yasanın yürürlüğe gir
diği tarihte tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılmıştır. 

Okullarından veya yükseköğretim kurumlarından kayıtları silinenlerin veya yükseköğretim kurumundan 
çıkarılanların, üç ay içinde yazılı olarak başvurmaları halinde kendilerine bir başvuru belgesi verilir ve kayıt
ları yenilenir. 
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Kayıtları yenilenen öğrenciler, ayrıldıkları sınıf veya sömestrede öğrencilik sıfatlarını devam ettirmek ve 
o sınıf veya sömestrede okuyan öğrencilerin tabi oldukları sınavlara girmek hakkım kazanırlar. 

Bu öğrencilerin önceleri sağladıkları hakları saklıdır. Ayrıca yükseköğretim öğrencileri, Yükseköğretim 
Kanununun değişik 44 üncü maddesinde yazılı tüm haklardan yararlandırılırlar. 

Asker olanlar veya mücbir bir nedenle başvuramayanlar, terhisleri üzerine veya mücbir sebep kalktıktan son
raki üç ay içinde yazılı başvuruda bulunabilirler. 

Ortaöğretim üst yaş sınırını aşanlar, ancak dışardan sınava girebilirler. Askerlik süresi gelmiş olanlar, baş
vurularından sonra tecilli işlemine tabi tutulurlar. 

Görevlerinden uzaklaştırılan kamu görevlileri 

MADDE 14. — Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesine 2301 ve 2766 sayılı Yasalarla eklenen son fıkra 
hükmüne göre görevlerinden uzaklaştırılan veya işlerine son verilen kamu personeli ve kamu hizmetlerinde gö
revli işçilerin, altı ay içinde başvurmaları halinde, altmış gün içinde ilgili kurum ve organlarca bu istek ön
ceki statüleri ve kazanılmış hakları gözetilerek yerine getirilir. 

Askerlik durumu 

MADDE 15. — Bu Yasa yürürlüğe girmeden önce kıtasından veya görev yerinden izinsiz uzaklaşmış ya
hut izin süresini özürsüz geçirmiş olanlar, bakaya, yoklama kaçağı, saklı bulunanlar, askerlikten kurtulmak 
için hile yapanlar, Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yurt dışında olanlar altı ay, yurt içinde olan
lar üç ay içinde resmî yerlere başvurdukları takdirde af hükümlerinden yararlanırlar. 

ölüm cezaları 

MADDE 16. — Bu Yasadan yararlanamayanlar hakkında 27.1.1986 tarihine kadar işlenmiş suçlar nede
niyle verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. 

Salıverme 

MADDE 17. — Yasa hükümlerinden yararlanacak tutuklu ve hükümlülerin salıverilme işlemleri, Yasanın 
yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere en geç otuz gün içinde tamamlanır. 

Yürürlük 

MADDE 18. — Bu Yasa yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 19. — Yasa hükümlerini Bakanlar Kurulu yürülüı. 
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Teklifi ile Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 26 Arkadaşının; Af ve Toplumsal Barışı Sağlama 
Yasa önerisi Adalet Bakanı Sayın Necat Eldem'in, Bakanlık temsilcilerinin ve teklif sahiplerinin de katıldığı 
toplantıda Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Bilindiği gibi, Cumhuriyetin ilamndan günümüze kadar 29 genel af kanunu çıkarılmıştır, özellikle, geniş 
kapsamlı olan ve 1929 yılında çıkarılmış olan 1441 sayılı Kanundan 4 yıl sonra 1933 yılında 2330 sayılı Ka
nun, bundan 7 yıl sonra 1950 yılında 5677 sayılı Kanun, bundan 10 yıl sonra 1960 yılında 113 sayılı Kanun 
ve 3 yıl sonra 1963'de 218 sayılı Kanun, bundan 3 yıl sonra 1966'da 780 sayılı Kanun ve 8 yıl sonra da yani 
1974 yılında 1803 sayılı Af Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

Görüldüğü üzere, geniş kapsamlı olan af kanunları arasında dahi kısa süreler bulunmaktadır. 
Diğer taraftan af, daima münakaşalara yol açmış bir müessesedir. Anayasada yer alan kişi haklarının ve 

hürriyetlerinin ihlâlini müeyyide altına alan uygulama kanunları gereğince verilen cezaların, af kanunlarıyla 
kaldırılması veya sürelerinin kısaltılması kamu vicdanında son derece önemli etkiler yaratmaktadır. 

Ceza hukukunda yerli ve yabancı müelliflerin üzerinde ittifak ettikleri nokta, cezaların muhakkak olduğu 
inancının, suçların işlenmesinde büyük ölçüde etkili okluğu hususudur. 

Af ise, cezanın muhakkak olma inanç ve intibaının yaygınlaşmasına mani olan bir müessesedir. 
Hukukî bir zaruret bulunmadığı halde, yersiz bir merhamet, lütuf, taraftar kazanma, cezaevlerinin mev

cudunu azaltma gibi hukukî değerden mahrum mülahazalarla af yetkisinin kullanılması toplumda adalete ve 
kanunlara olan güveni azaltmaktadır. 

Diğer taraftan, kamu düzenini bozan ve pek çok mağduru bulunan suçların, hükümlüler lehine affedilme
si, mağdurlar üzerinde ve kamu vicdanında olumsuz etkiler meydana getirmekte, hâk ve hukuk kavramları
na olan saygınlığın zedelenmesine sebep olmaktadır. 

Yukarıda arz olunan nedenlerle söz konusu teklifler Komisyonumuzca olumlu bulunamamış ve maddeleri
ne geçilmeden reddedilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Ahmet llhami Kösem 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Üye 
L.edin Barlas 

Adana 

Üye 
Hasan Âliay 

Samsun 
Rapora karşıyım. 

üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

İçel 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 
Tekliflerin tümünün kabulü ile 

maddelere geçilmesi görüşündeyim. 
Rapora muhalifim. 

Üye 
Mahmut Karabulut 

Sivas 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 428 
İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'mn Kadınların Seçim Hak
ları ile İlgili Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 

(2 /315) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(Kadınların Seçim Hakları ile ilgili Kanun) teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 
Gereğinin yapılmasına müsaadelerine saygı ile arz ederim. 

Günseli Özkaya 
îstanlbul 'Milletvekili 

GEREKÇE 

Türk Kadınları 1924 Anayasasının 10 ve 11 inci maddelerinin 5 Aralık 1934 de 2599 sayılı Kanunla de
ğiştirilmesi ile siyasal haklarının son basamağı olan milletvekili seçme ve seçilme haklarını almışlardır. 

Bu kanun tasarısının gerekçesinde «Cumhuriyetin, yüösek erdemli Türlk 'kadınının ortak eseri olduğu ve 
bu nedenle siyasal alanda temiz ve ciddî yerini alacağı» yazılıdır. 

Ayrıca, Kanun teklifinin müzakeresinde devrin Başbakanı «Türk kadını tarihte ne vakit haklı ve itibarlı 
yerini bulmuşsa, bunun mukadderatı üzerinde kendi teuirini göslteretoiılfcnişse, erkeklerle beralber karışılk ve 
güç yurt isterinde elete çalrşa'bilmüşıse, işte o zaman Büyüık Türlk Ulusu, kudreti dite medeniyette bütün dün
yayı kaplamış» demiştir. 

Kanunun almacı, zaibMarda görüleceği giibi kadın sadece bir süs niteliğinde olmayıp, katılımcı bir fay
daya dayanmaktadır. 

Ayrıca, kadınların Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunmasının bir cinsin gösterişli temsili olmadığı, 
gene o tarihî celse zabıtlarında yer almış bulunmaktadır. 

Nitekim, Kanunun kabulünden sonraki ilk seçimde Parlamentoya 17 kadın milletvekili girmiştir. 
O günün nüfusu ile yetişmiş kadın sayısı, bu günün nüfusu ve yetişmiş kadın sayısına oranlanırsa kadın 

milletvekili sayısında önemli bir artış olması gerekirdi. 
Ayrıca, bugün % 3 oranındaki kadın parlamenterler, kendine özgü koşulların gereği olarak 12 sayısına 

ulaşabilmiştir. 
Bundan önceki TBMM'de bu oran çok daha düşük düzeylerde seyretmiştir. 
Ayrıca, o dönemlerde siyasî partilerin kadın kolları olduğu halde, yardımcı kollar olarak çalışıp, ana 

kademelerde etkili olamamışlardır. Hatta, genel merkez Ikadrol'anndîa uzun demokrasi dönemlerinde kadınlar 
çok istisnaî kısa dönemler hariç hemen hiç görev alamamışlardır. 

Yeni Anayasada kadın kolları da kaldırılmış olup, zaten az olan etkinlikleri, kadınları politik alandan 
soyutlamıştır. 

Oysa, bu(gün, Atatürk Türkiye'sinde ilim, sanat ve edebiyat alanında dünya ölçüsünde öğüneceğimiz ka
dınlarımız sayısal yönden büyük orandadır. İdarecilik vo öğretim görevlerindeki Türlk kadınının başarısı ger
çek bir övünç payımız olmaktadır. 

İşçi kadınlarımızın iş gücü ite köylü kadınlarımızın el emeğinin 'biinai ürün olarak gözler önündedir. 
Dün, bir Muhtar Satı Kadını ilk köylü milletvekili olarak T. B. M. M.'de göreve çağıran Atatürk'ün asıl 

amacını iyi anlamak ve değrlendirmek gerekir. Ondan sonra, nice Satı kadınların T. B. M. M.'de görev 
alması gerekirken, hareket o noktada dondurulmuş gibidir. 
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Bu teklifte yer alan % 25 oranı kadın nüfusunun temsili yönünden yeterli olmamakla beraber, ilk adım 
olarak anlam taşımaktadır. 

Kadın işinde çakşırken, analık gibi kutsal bir görevi de yerine getirerek, siyasal yasama girerken erkek
lerle eşit koşullarda yarışmamakta ve işin başında eşit olmayan koşullarda koşuya katılmaktadır . 

Ayrıca, buna, siyasal yaşamın gece çalışmalarındaki kendine özgü ortamı ve toplumdaki değer yargılarını 
da katarsak, kadının eşit koşullardan ne denli yoksjın bir ortamda siyasal yaşama başladığını daha gerçekçi 
bir gözle görmek mümkün olur. . -. ' 

Burada kadınlar lehine bir kontenjan getirilmiş değildir. Zira, bir siyasî partinin o seçim çevresinde top-
laim ülye sayısının yarısı kadın üye olduğunda hu hükümler uygulanmayacak ve genel hükümler geçeri ola
caktır. 

Gene, yoklamada % 75 oy alan hiçbir adayın önüne 'kadın korumayacak ve genel kural bozulmayacaktır. 
Ayrıca, bir bölgede bu oranda kadın aday ön seçimden çıkmışsa gene bu Kanun Hükümleri uygulanmı-

yacaktır. 
Siyasî Partiler Kanunu merkez adayını kabul ederek, bir siyasî partiye, ihtiyaç duyduğu nitelikteki ki

şilerden T.B.M.M.'de halkımıza hizmet sunma hakkını tanımıştır. 

Yerel kontenjanlar da, o seçim çevresinin ihtiyaç duyduğu kadınları, merkez kontenjanından daha az ol
mayan bir demokratik yöntemle, T.B.M.M.'ne gönderme hakkını, o seçim çevresi ilçe yönetim kurullarına 
tanımaktadır. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir önemle nokta da, listede yer alan tüm kadın adayların milletvekili 
olma şansına sahip bulunmamalarıdır. Zira kadın adayın listedeki sırası, her partinin aldığı oy oranında işleye
cek ve böylece tüm siyasî partilerden bu oranda bir giriş şansı elbette doğmayacaktır. 

Ancak, eşit başlamayan siyasal yaşamda, kadınlarımızın önseçim şanssızlığını engellemek, tıpkı 1934 
T.B.M.M.'deki yüce görev gibi, bugünün T.B.M.M.'de tarihi o denli şerefli bir görevi olacaktır. 

Yukarıda, izah edilen yerel kadın kontenjan milletvekili gerekçeleri, yerel seçimlerde il genel meclisi ve 
belediye meclisi kadın üyelerin adaylıkları için de aynen geçerlidir. Zira, bugüne kadar yapılan yerel seçimler
de, belediye başkanı seçilen kadınların sayısının bir elin parmakları ölçüsünü geçmediği bir gerçektir. Ayrıca, 
il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerindeki kadın sayısının %'sini bile hesaplamanın bir değer ta
şımadığını da belirtmek isteriz. 

Atatürk, bugün aramızda olsa idi. Siyasal haklarının 50 nci yılında parlak zekâsı ve dahiyane buluşu ile 
% 25 oranın çok üstündeki sayıyı, kendini yetiştirmiş ve 50 yıl O'nun ilkelerinin nöbetini tutmuş Atatürk'çü 
Türk kadınlarına 50 yıl armağanı olarak «Hakettiniz»diye sunardı. 

Tüm T.B.M.M.'deki üyelerin bu görüş içinde birleşecekleri inancı içinde olduğumu tekrarlamayı görev 
sayıyorum. 

MADDENİN FIKRALARININ AÇIKLANMASI VE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1 inci fıkranın gerekçesi : 
önce kontenjan müessesesi Siyasî Partiler Kanununda siyasî partilerin genel merkezlerine yüzde oranı için

de tanınmış bulunmaktadır. Bu nedenle seçim çevresi yerel kontenjan aday müessesesi Siyasî Partiler Kanu
nunun temel kurallarına aykırı olmayıp, bu kuralları tamamlayıcı niteliktedir. 

Ayrıca, bir seçim çevresinde kayıtlı üye sayısının % 50'si kadın üye olduğunda bu Kanun hükmü uygu
lanmayacaktır. O takdirde adaylık için başvuran aday adaylarından listede yer alanlar, içerisinde böyle bir 
şart aranmayacaktır. 

Böylece, partiler kadınları kayıt etmek ve sayısal eşit sağlamak için seferber olacaklardır. İşte, sayısal üye 
eşitliği sağlandığı takdirde, kadınlar için özel bir statü talep edilmemekte ve fıkra böyle bir anlayıştan kay
naklanmamaktadır. 
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2 nci fıkranın gerekçesi: 
Yukarıda açıklandığı gibi Siyasî Partiler Kanununda merkez kontenjanı tanındığına göre, seçim çevresi yerel 

yönetimlere de bu hakkın tanınması, kanunların siyasî parti tüzüklerini anailkeleri doğrultusunda, tamamla
yıcı bir nitelik var. 

3 üncü fıkranın gerekçesi: 
Seçim çevrelerinde birden çok ilçe olduğundan bu yerel yönetimler, kendilerine en iyi hizmeti sunacağına 

inandıkları kişileri, kendi bölgelerinden seçme olanağına kavuşacaklardır. Genel merkezler veya il kademelerini 
böylesi bir seçim hakkını o bölgeyi bilen parti yöneticileri kadar tanıyamaz ve bu seçim hakkını amaca yöne
lik, yerel yöneticiler kadar kullanamazlar. 

Seçim çevresi tek olan illerde, il yönetim kurulunun bu seçime katılması^ yukarıdaki haklı nedenlerin bir 
sonucu olmaktadır. 

4 üncü fıkranın gerekçesi: 
Bu işlem, önseçimden sonra yapılacaktır. Zira, önseçimde kayıtlı % 50 kadın üye olmasa bile, listeye yu

karıdaki oran dahilinde kadın adaylar girebilir. O takdirde yeni bir kontenjan kullanılması gerekmez. Çünkü, 
kadın adaylar listede yer almıştır. Yeni bir kontenjan, listeye önseçimle giren kadın ve erkeklerin kazandık
ları haklarda eşitliği zedeleyeceğinden, kadın adayların listedeki yerleri de aynen korunacaktır. Böylece, her
hangi bir şekilde kadın adayları ileri sıraya çekme konusu gündeme gelmeyecektir. 

5 inci fıkra gerekçesi: 
Eğer, kadın üyeler o seçim çevresinde önseçime katılmamışsa, o takdirde, o seçim çevresinin ilçe yönetim 

kurulları, tek seçim çevresinde ilaveten il yönetim kurulları, önseçimler sonrası yerel seçim kontenjanları kul
lanarak, oran dahilinde kadın adayları tespit edeceklerdir. 

örneğin, 5 milletvekili çıkaran bir bölgede oranı uygulayarak, o çevreye kayıtlı kadınlar arasından bir ka
dın üyeyi seçecek ve sırasım da belirleyerek aday listesini bu yeni hali ile bildirecektir. Yerel seçimlerde bu 
yöntem uygulanacaktır. 

Eğer, bir seçim çevresinde kadın aday adayları başvurmuşlar, önseçim sonucunda aday listesinde yer al
mamış ve liste dışında kalmışlarsa, bunların aldığı oy ve sıraları göz önünde tutularak, listeye girmede ter
cih, bu hakkın kullanılmasında hem bölgenin tanıdığı kimseler olması hem de alınan oylara saygı gereği de
mokratik bir biçimde işleyecektir. 

6 ncı fıkranın gerekçesi: 
Yukarıda anlatıldığı gibi listeye kadın adayların girdiği herhalde sıra söz konusu olmaz ve bu maddenin 

tanıdığı seçim çevresi yerel kontenjanı kullanılmaz. 
Böylece, kanun amacına ulaştığından herhangi bir zorlama söz konusu değildir, 
Aslında, kadın, yarı nüfusa sahip olduğu halde Parlamentoda bugüne dek makul artışlarla temsil olanağı

na sahip olamamıştır. Böylesi bir oranın gerçekleşmesi bu teklifin teşvik edici unsurları ile sağlanabilecektir. 

7 nci fıkranın gerekçesi: 
Genel merkez aday tespiti yaparken, kanun teklifinin amacına ulaşması için kadın adayların sıraları de

ğişmemeli ve liste dışında kalma durumlan yaratılmamalıdır. Ancak,, bu teklifin amacına varması, bu korunma 
ile sağlanabilir. 

8 inci fıkra gerekçesi: 
Delegelerin % 70'inin oyunu almış bir aday önüne hiçbir adayın kullanılmaması gereğinin kabullenmek 

demokrasi inancından kaynaklanmaktadır. 
Böylece, Siyasî Partiler Kanununun hükümleri zedelenmediği gibi, demokrasi ilkeleri, eşit ilkesi ile bütün

leştirilerek uygar Türkiye'nin uygar Atatürk'çü kadınlarına yeni bir teşvik uygulaması getirilmektedir. 
.9 uncu fıkranın gerekçesi: 
Eğer, bir bölgede teşkilat yoksa veya aday başvurusu olmamışsa, genel merkez kontenjan kullanırken yu

karıdaki temel ilkeleri göz önünde tutarak, kadın adaylara da yer vermek zorundadırlar. 
Burada eşitlik ilkesi tam uygulanırsa aslında % 50 oranının kullanılması gerekir. 
Bunu dahi ileri sürmemek, iyi niyetle kadın haklarının kullanılmasını sağlama isteminde başka bir niyetin 

bulunmadığının en açık kanıtıdır. 
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ISTATSPBUfcj MILLEnVEKltUt GÜNSELİ ÖZIKAYA'NIN TEKIİFİ 

Kadınların Seçim Haklan-e ÜglH Kanun Teklif i 

MADDE 1. — 'Siyasî Partililerin, önseçime katıldıkları seçim ç^relerandeki kadın üye sayısının, toplam 
üye sayısı İtibarı ille \% 50'ısinii sağlayaımaımıası 'halinde, Milletvekili Seçimleri lile, 11 Genel Meclisi Seçimlerin
de ve Belediye Mecl'si Seçimlerindeki aday tespiti işlemlerinde, o seçim çevresine ait adiay sayısının % 25'i 
Partinin, o seçiim çevresindeki kadın üyelerine tahsis edilir. 

Bu kaldın adaylar, Seçim Çevresi Yerel Kontenjan Adaylarıdır., 
Seçki Çevreisli Yerel Kontenjan Adayları, partinin1 Seçim Çevresindeki içe yönetim kurularının ortak 

toplantısında oy çokluğu 'ile tespit edlir. 'Seçim Çevresi tek oflan illerde 'il yönetüm kurulu da seçimlere katı
lır., 

Bu usul ile tespit edilen Seçim Çevresi yerel kontenjan adaylarının, seçimi Ve listedeki şuraları yine ay
nı ilçe yönetim kurullarının ortak toplantısında o çevredeki aday seçirrÜ işlemini takiben gerçekleştirilir. 

Kadın Üyelerin önlseçimıe katılmadığı seçim çevrelerinde 'kayıtlı kadın üyeler; kadın üyelerin katıldığı 
seçim çevrelerinde önseçime katlan kadın aday adaylarının elde ettikleri sıra gözeltiimek suretü ile tercih
lere esas alınır. 

önseçim işlemlerinde kadın aday adayları, o seçim çoyresi İtibarı ile, yukarıda 'belirtilen oran dabliıliinde 
Milletvekili, 11 Genel Meclisi, Belediye MecM Aday Üstelerine girtaisler 'ise önceki fıkralar hükümleri uy
gulanmaz. 

Yerel adayların tespitinde yukarıdaki fıkralarda yer allan Seçim Çevresi Kontenjanı yollu ile tespit edilen 
sıra konulur. " 

Siyasî Partiler Kanununun 38 inci maddesinin 2 nci fıkrası hüklmü yukarıdaki hükümlerin uygulanmasında 
da korunur. 

Siyasî Partiler Kanununun 38 inci maddesinÜn 1 inci fıkrasının uygulanmasında da yukarıdaki oran gö
zetilir. 

MADDE 2. — Siyasî Partiler Kanunu üe Seçim kanunlarının, hu Kanuna aykırı hükümleri, hu.Ka-' 
nunun yürürlüğe .girdiği tarihte yürürlükten kalkar. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Anayasa Komisyona Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu v 1^1.4.1986 

Esas No. : 21315 
Karar No. : 8 

TÜRÜME BÜYÜK MİLLET MECLÜStt BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızda 7.3.11986 tarihlinde Komisyonumuza gönderilen, İstanbul M'Mtetövefcili Günseli özkaya'nın, 
Kadınların seçim halkfan ile (ignli Kanun teklifi Komisyonumuzun 1101̂ 4.1986 tarihi toplantısında* teklif 
sahibi ve Adalet Bakanlığı temslilcisü de bulunduğu halde incelenmiştir. 

Teklif, siyasî partilerin önseçime katıldıkları seçkim çevrelerindeki kadın üye sayısının, toplam üye sayısı 
itObarlîyle ,% 50'sini bulimaması balnde, miHe'tvekıii, il genel meclisi ve belediye meolsi seçimlerinde, o se
çim çevresine aiift aday sayısının !% 25'inıin kadın üyelere tahsislini önigörmektedfiır. 

Komisyonumuz, teklifin tümü üzerindeki görüşmeleri sırasında, Anayasanın, herkesin cinsiyet ayırımı gö-
ze'dimıelksiziin kanun önünde eşift olduğunu hüklme bağlayan 10 uncu ve yirmıilbiir yaşını dolduran her Türk 
vatandaşının, seçme, seçime ve bir skyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma hakkıma kadın ve erkek ayı
rımı yapılmadan eşit olarak sahlip olacağım hükme bağlayan 67 ncii maddelerinin ışığında teklifin eşitlik pren
sibini ortadan kaldıracağı görüşünde birleşmiş aynca mevcut kanunlarımızda ciinsıiyet ayırımına yer verilme-
<îiği, 'tekMe 'ğöüirimek istenilenin, aksine bu serbestliği sınırlayıcı olacağı düşüncesiyle maddelerinin görü
şülmesine geçmeden teklifi reddetmişltür. , 

Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

iBaişkaın Başkanveküli Kâtip 
Kâmil T. Coskunoğlu Münir Fuat Yazıcı Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara Manlfca , Anfcaıra 

Üye Üye Üye 
Mustafa Çakaloğlu İhsan Tombuş Namık Kemal Şentürk 

Antalya Çorum İstanbul 

Üye Üye Üye 
Rıfat Bay azıt Mustafa Sabrı Güvenç Fahrettin Uluç 

Kahramaınmanaş Niğde Samsun 

« o » 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 428) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 434 

27 . 7 . 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Bazı Madelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 

Savunma; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /752) 

r. c, 
Başbakanlık 26.3.1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
18/101-1906/04107 

TÜRKİYE 'BÜTOK MİLLET MBCL'M BAŞKANLIĞINA 

MÜB Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Balkanlar Kurulunca 12.3.1986 tarihinde 
kararlaştırılan «27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddeleri-
ırân Degiştirilmesü ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Halen Türk .'Silahlı Kuvvetleri 'Personel Kanununa göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'bünyesinde yer 
alan pilotlar bir sınıf olmayıp, p'il'ot olmadan önceki sınıflarının 'branşı şeklinde kabul edilmektedirler. Ge
lişen teknoloji, Kara Kuvvetlerinin pilot ihtiyacı ve hu personelin istihdam edildikleri teşkilâtta meydana ge
len gelişmeler, Kara Kuvvetleri Komutanlığında kara havacılık sınıfının kurulması ihtiyacını doğurmuştur. 
Bu seheple Tasarının 1 inci maddesiyle, 926 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a) 'bendinin 1 inci alt ben
dinde «Kara havacılığı» Kara Kuvvetleri Komutanlığının muharip bir sınıfı olarak ka'bul edilmiştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde öğrenim sebebi ile verilecek kıdemler ve hu kıdemlerin verilme şekli 926 sa
yılı Türk 'Silahlı Kuvvetleri 'Personel Kanununun 36 ncı madde (d) 'bendinde yer almıştır. 'Bu maddede ifa
de edildiği üzere Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onanan subaylara iki yıl, 
sonraki rütbede 'bir yıl olmak üzere toplam üç yıl kıdem verilmektedir. 1467 Sayılı Harp Akademileri Ka
nunu yerine geçmek üzere hazırlanan Harp Akademileri Kanun Tasarısında 'Silâhlı Kuvvetler Akademisi 
öğrenimi için seçilerek gönderilme ve hu akademiden mezun olmak içinde tez hazırlama ve muvaffak olma 
şartlan getirilmekte, 'buna bağlı olarak da Tasarının 17 nci maddesinin (b) bendinde bu öğrenimi gören
lere 3 üncü kıdemin verileceği 'belirtilmektedir. Ayrıca, aynı madde içinde kıdem verme esaslarının 926 sayılı 
Kanun hükümlerine göre verileceği yer almaktadır. Bu sebeple Tasarı ile her iki kanun arasında paralellik 
sağlanması amaçlanmıştır. 
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Tasarıda ele alınan 'bir diğer 'husus 'koramirali ğe terfi şartlarıdır. 926 sayılı Kanunun general ve ami
rallerin terf ileriyle ilgili 47 ne i maddesine 7.7.1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunla eklenen (f) bendinde korgene
ral ve 'koramiralliğe yükselme şartları 'belirlenmiştir. Bu 'bent hükmüne göre koramiralliğe yükselebilmek 
için Harp Akademileri öğrenimini 'başarıyla 'bitirmiş olmak ve ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gü
verte sınıfına mensup 'bulunmak 'gerekmektedir. Oysa 1955 yılından sonra Deniz Harp Okulunun eğitim sis
teminde yapılan değişiklik sonucu, Deniz Harp Olculundan güverte ve makine sınıfı olmak üzere iki ayrı 
muharip sınıf yetiştirilmesinden vazgeçilerek «Den;z» sınıfı adı altında tek bir muharip sınıf subay yetişti
rilmesine 'başlanmış ve hu doğrultuda 1971 yılından itibaren 1955 yılı ile müteakip yıllarda Deniz Harp 
Okulundan mezun olan muharip subayların sınıfları «Deniz» sınıfı şeklinde değiştirilmiştir. Tasarı ile, bu 
değişikliğin zaruri kıldığı düzenleme yapılmaktadır. 

öte yandan halen 926 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre, normal bekleme süresi sonunda bir üst 
rütbeye terfi edemeyip hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde 
zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl, bütün kuvvetler ve bütün rütbe
lerden 6 general ve amiral bir yıl 'daha aynı rütbede hizmete devam edebilmektedirler. Zarurî hallerde Genelkur
may Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şura'nın kararıyla bu miktar en çok 10'a çıkarılabilmektedir. Bu şe
kilde hizmete devam ettirilen tuğgeneral-tuğamiral'Jer Ibir yıllık uzatma sonunda terfi edemedikleri takdirde 
emekli olmaktadır. Oysa günümüzde görev, hizmet ve kuruluş itilbariyle daha çok sayıda tuğgeneral ve tuğamiral 
istihdam edilmesini zarurî kılan durumlar kaçınılmaz olabilmektedir. Bu sebeple sözü edilen personel ihtiyacını 
karşılamak ve genç yaştaki yetişmiş insan 'gücünden 'gerektiği kadar yararlanabilmek bakımından Tasarı ile du
ruma göre 24-32 tuğgeneral -tuğamirale her yıl değerlendirilmek kaydıyla normal bekleme süresinden 4 yıl daha 
fazla hizmet edebilme imkânı getirilmektedir. Tasarıyla getirilen düzenleme ile, tecrübeli ve yetişmiş tuğgeneral' -
tuğamirallerden daha uzun süre yararlanılacak ve erken yaşta emekliliğin önlenecek olunmasının yanısıra, 
mevcut duruma nazaran daha fazla personel içerisinden bir üst rütbeye seçim yapma imkânı doğacak ve 
ayrıca bu sistem çalışmayı da teşvik edecektir. Hizmet süresi uzatılan general - amiraller 926 sayılı Kanunun 
49 uncu maddesinin (b) bendinde belirlenen rütbe kontenjanları dışında tutulduğundan, alt rütbeden gelen ve 
terfi durumunda bulunan diğer personelin önünü tıkama gibi bir mahzur da doğurmayacaktır. Tasarıyla ay
rıca tabip, yüksek mühendis, mühendis, askerî hâkim ve öğretmen sınıflarından olan tümgeneral - tümami
raller ile tuğgeneral - tuğamirallerden ihtiyaç duyu! an1 arın 4 yıllık uzatma sonunda da her yıl değerlendiril
mek kaydıyla Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şura'nın üçte iki çoğunluğunun kararı ile 
rütbelerinin yaş haddine kadar hizmete devam edebilmeleri imkânı getirilmiş olup, bu gruba dahil olan 
personelin tecrübe ve hizmetlerinden daha uzun süre istifade edilmesi amaçlanmıştır. 

Gene bu tasarıda üstün başarıları sebebiyle bir yıl önce başçavuşluğa yükseltilen astsubayların durumla
rının ele alınması zarurî olmuştur. 926 sayılı Kanunun 109 uncu ımaddesiinde, 'astsubaylıktan subay olabilmek 
için aranan şartlar düzenlenmiş olup, meslek sınavına girebilmek için kıdemli üstçavuş rütbesinde bulunmak 
gerekmektedir. 'Bu durum karşısında bir astsubay, subay olmak için öngörülen diğer şartların mevcudiyeti 
'halinde normal bekleme süresi üç yıl olan kıdemli üstçavuşluk rütbesinde üç defa sınava girme hakkına sa
hip bulunmaktadır. Buna karşılık aynı Kanunun 85 inci maddesinde üstün başarı 'sebebiyle kıdemli üstça
vuşlara bir yıl önce başçavuşluğa yükselme 'imkânı götırilmiş olup, bu durum emsallerinden bir yıl önce 
başçavuşluğa yükseltilen 've dolayısıyla kıdemli üstçavuşluk rütbesini iki yılda tamamlayan astsubayların, su
bay olmak için yapılan meslek sınavına katılma haklarının üçten, ikiye düşmesine ve mağduriyetlerine yol 
açmaktadır. Bu itibarla Tasarıyla başarılı personelin mağduriyetlerinin önlenmesi ve Kanunun değişik hü
kümlerinden doğan çelişkinin giderilmesi 'amacıyla üstün başarılarından ötürü başçavuşluğa bir yıl erken ter
fi eden astsubaylara başçavuşluk rütbesinin ilk yılında da meslek sınavına girebilme imkânı getirilmiştir. 

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 224 üncü maddesinin >(b) bendi hükmü ile '926 sayılı Kanunun 114 üncü 
maddesinin hükmü arasında paralellik kurulması için lise mezunlarından öğrenim amacıyla yabancı mem
leketlere gönderilenlerin yükümlülükleri iki katına çıkarılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 434) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının 'bu maddesi ile günümüzdeki teknolojik gelişmeler, Kara Kuvvetleri Komutan
lığının pilot ihtiyacı ve teşkilatta meydana gelen farklılaşmalar' sebebiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı bün
yesinde müstakil bir «Kara havacılık» sınıfı oluşturulmasına imkân getirilmiş olup, görevin mahiyeti ile sa
vaşta düşmanla temas ve zayiat durum ve derecesi göz önünde tutularak «Kara 'havacılık» sınıfına Kara Kuv
vetleri Komutanlığının muharip sınıfları anasında yer verilmiştir. 

Madde 2. — Yürürlükte bulunan 1467 sayılı Harp Akademileri 'Kanununun yerine geçmek üzere hazır
lanan Harp Akademileri Kanun Tasarısında, Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olan ve kurmaylıkları 
Genel Kurmay Başkanlığınca onaylanan subaylarla, SiMüı Kuvvetler Akademisinden mezun olan kurmay su
baylara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre Ikıdem verilmesi öngörülmüş olup, 
bu tasanda Kuvvet Harp Akademilerin deki öğrenimlerini tamamlayarak kurmaylığı onaylanan subaylar ba
kımından 926 sayılı Kanuna göre ilk iki yılı lıemen, bir yılı da hiçbir şarta 'bağlı olmaksızın sonraki rütbe
de kazanılmakta olan toplam üç yıl kıdem verilme esası değiştirilmiş ve Kuvvet Harp Akademisini bitirdik
ten sonra ayrıca Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmak şartı getirilmiştir. Madde ile Kuvvet Harp 
Akademilerinden mezıun olan ve kurmaylıkları onaylanan subayların buradaki öğrenimleriyle yetinmemeleri 
ve müşterek ve birleşik karargâh ve birlikler seviyesinde planlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu 
karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğ nenim veren Silahlı Kuvvetler Akademisine yönelme
leri, buradaki eğitim ve öğretime ağırlık kazandırılması amaçlanmıştır. Maddeye ©öre Kuvvet Harp Akademi
lerini bitirip, kurmaylıkları onaylananlara 2 yıl, bunlardan Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olanla
ra ayrıca 'bir yıl olmak üzere toplam üç yıl kıdem verilecektir. 

Madde 3. — 926 sayılı Kanunun general ve amirallerin terfileri ile ilgili 47 nci maddesine 1424 sayüı Ka
nunla eklenen (f) 'bendi hükmüne göre, koramiralliğe y iiıkselebilmek için kurmay subay olmak ve Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığının güverte sınıfına mensup bulunmak gerekmektedir. Halbuki 1424 sayılı Kanun, ta
sarı olarak teklif edildiğinde Deniz Kuvvetleri Komuta: ılığı için 'bu sınıflar deniz ve .güverte sınıfı olarak 
'belirtilmiş, ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Komisyonunda «Deniz Harp Okulundan mezun olan 
deniz sınıfı subayların 2 yıllık teğmenlikleri sonunda güverte ve makine sınıflarına ayrıldıkları, bu sebeple 
üsteğmenden yulkarı rütbede deniz sınıfı subay kalmaya ̂ ağı» gerekçesi ile metinden deniz sınıfı çıkarılmış ve 
madde bugünkü şeklini almıştır. 1955 senesine kadar olan devrelerde Deniz Harp Okulundan ayrı öğrenim 
görmek suretiyle güverte ve makine sınıfı subaylar mezun olmuş, 1955 senesinden itibaren mezun olan su
bayların aynı öğrenimi görerek güverte ve makine sınıflarına ayrılmalarına devam edilmiştir. 1967 senesinden 
itibaren ise Deniz Harp Okulundan Layn sınıfı subaylar mezun olmaya 'başlatmış ve 1955-1967 tarihleri ara
sında mezun olmuş subayların da sınıfları Layn olarak değiştirilmiştir. 1971 senesinde ise Layn ismi Demiz 
olarak değiştirilmiştir. Bu suretle yapılan düzenlemelerle Deniz Harp Okulundan mezun olan subayların sınıf
ları 1955 neşetliler da'hil Deniz sınıfı alarak düzeltilm'ştir. Halen 1980 tarihli Harp Okulları Ana Yöner
gesi gereğince Deniz Harp Okulundan Deniz ve İkmal Sınıfı subaylar mezun olmaktadır. Diğer bir ifadeyle 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 1955 senesinden itibaren Harp Okulu kaynaklı güverte ve makine sınıfı 
subay bulunmamaktadır. Nitekkn, halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında tümamiral ve tuğamiral rütbe
lerinde hizmette 'bulunan toplam 39 amiralden güverte sınıfına mensup 1954 neşetli 2 tümamiral ve 1952 
neşetli 1 tuğamiral bulunmakta iken, deniz sınıfına nen^up 7 tümamiral ve 21 tuğamiral bulunmaktadır. 
Mevcut tümamiralerden de dik defa 1986 yılında koramiralliğe yükselme sırasına girecek Deniz sınıfına men
sup 1982 nasıplı 1 tümamiral bulunmaktadır. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığında mevcudu giderek 
azalmakta olan güverte sınıfına mensup subayların Harp Akademisi öğrenimi görmemeleri sebebiyle korami
ralliğe yükselme imkânı 'bulunmamasına mukabil, Harp Akademisi öğrenimi görmüş Deniz Harp Okulu me-
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zunu muharip sınıfı subayların 'tamamı Deniz Sınıfına mensup 'bulunmaktadır. Bu ,ebepâe madde metni için
de yer almayan Deniz Sınıfının maddeye ilave edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Halen mevcut aımkaller içe
risinde güverte sınıfına mensup olanlar da bulunduğundan bu amirallerin ıkazanimış haklarının korunması 
^amacıyla güverte sınıfı madde metni içerisinde muhafaza edinmektedir. 

Madde 4. — Tasarınım 'bu maddesi ile 926 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin ı('b) bendinin 1 inci, 3 
üncü ve 4 üncü fıkraları değiştirilmekte olup, günümüzde ortaya çıkan general-amiral açığını kapatmak, genç 
yaşta emekliliği önlemek ve dolayısıyla yetişmiş insan gücünden 'azamî derecede istifade edebilmek ve ayrıca 
mevcut duruma nazaran daha fazla personel içerisinden bk üst rütbeye seçim yapma imkânı sağlamak ama
cıyla her yıl, her kuvvet ve her rütbeden 6 yerine 12 generaıl-amiralin bu fıkrada öngörülen şartlar dahilin
de bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebil meleri imkânı getkilmıiştk. Gene !bu maddeye göre normal 
'bekleme süresi sonunda görev süreleri bir yıl daha uzatılan tuğgeneral ve tuğamiraller 'bakımından, bu mad
dedeki esaslar dakesinde her yıl tekrar değerdend rilmek ve rütbeye mahsus yaş haddini geçmemek şartıyla 
3 yıl daha bulundukları rütbede hizmete devam imkânı sağlanmış olup, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü yıl uzatma
da 'bulunan tuğgenerali ve tuğamiral miktarı 1'8'i aşamayacaktır. Ayrıca görev süreleri 'belli esaslar dahilin
de üç yıl daha uzatılabilecek ve bu üç yıl zarfında toplamları 2 korgeneral-koramiral, 4 tümgeneral- tümasnlkal 
ve 18 tuğgeneral-tuğamiraili geçmeyecek olan general ve amiraller, normal rütbe 'bekleme süresi sonunda (d) 
bendinin 1 inai fıkrasındaki esaslara göre hizmetleri bk yıl daha uzatılabilecek olan 12 general-amkal dı
şında tutulacaktır. Gene bu maddeye göre normal rütbe bekleme süresi sonunda, bu maddedeki esaslar dai
resinde hizmetleri dört yıl uzatılan tabip, yüksek mühendis, mühendis, askerî hâkim ve öğretmen tüımgene-
'ral-tümıamirallerle tuğgeneral-tuğamkaller, Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî iŞûra'nın üçte iki 
çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbelerinin yaş haddine kadar hizmete 
devam edebileceklerdir. Tasarının bu maddesinin 4 üncü fıkrasında ise, zarurî hallerde hizmetin gerekle
rine göre Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şûra'nın kararı ile 1 inci fıkradaki 12 gene-
ral-amkal miktarı 14'e ıkaldar, üçüncü fıkradaki; 2 'korgeneral-koramiral sayısı 3'e, 4 tümgeneral-tümamkal 
miktarı 6'ya ve 18 tuğgeneral-tuğamiral sayısının 24'e çıkarılabileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 5. — Bu madde ile, üstün başarıları sebebiyle 926- sayılı Kanunun 85 ikici maddesinin (c) bendi 
gereğince normal bekleme süresinden bk yıl önce başçavuşluk rütbesine yükseltilen astsubayların, başçavuş
luk rütbesinin ilk yılında da subay olmak için yapılan meslek sınavına girebilmelerine imkân getkilmiştir. 

Madde 6. — Madde ile lise mezun'larından yabancı memleketlere öğrenim maksadıyla gönderilenılerin yü
kümlülüklerinde, 657 sayılı Kanunun 224 üncü maddesindeki hükme paralellik getirilmiş olup, lise mezun
larından öğrenim maksadıyla yabancı memleketlere gönderilenlerin, subay çıktıktan sonra istifaya hak kazana
bilmeleri için, 15 yıllık yükümlülük süresine ek olarak, öğpenkn için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri ara
sında geçen sürenin iki katı kadar fazla hizmet etmeleri gerekecektir. 

Madde 7. — Bu ek geçici madde ile bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kuvvet Harp Akademile
rinden mezun olan ve kurmaylıkları onaylanmış bulunan subayların kazanılmış halklarının korunması amaç
lanmıştır. Madeye göre, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kuvvet Harp Akademileri öğrenimlerini 
tamamlayarak kurmaylığı onaylanan subaylara iki yıl, sonraki rütbede bir yıl olmak üzere toplam üç yıl 
kıdem verilecek ve ayrıca Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmak şartı aranmayacaktır. 

Madde 8. — M.aJdde yürüdük ile (ilgilidir. 

Madde 9. — Madde yürütme İle ilgilidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 4.4.1986 

Raporu 
Esas: No.: 1/752 

Karar No. : 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 3.4.1986 Ta
rihli 8 inci Birleşiminde ilgili Millî Savunma Bakanı Sayın Zeki Yavuztürk ve ilgili diğer bakanlık temsil
cilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Hızla artan nüfus artışına muvazi olarak silah altındaki yükümlülerin sayısı 850 000'e çıkmış ve böylece 
Türk Silahlı Kuvvetleri Dünya ülkeleri arasında 5 inci sıraya tırmanmıştır. 

Tasarının gerekçesinde de bertafsil arz ve izah edildiği üzere; 
Gelişen teknoloji Kara Kuvvetlerinde de pilot ihtiyacını doğurmuş ve bu personel muharip sınıf olarak ka

bul edildiğinden 926 sayılı kanunun kapsamına alınmıştır. 

Getirilen ikinci değişiklik ise öğrenim sebebi ile verilecek kıdemlerle ilgilidir. Kuvvet Harp Akademilerindeki 
öğrenimlerini tamamlayarak kurmaylığı onaylanan subaylara iki yıl sonraki rütbelerinde ise 1 yıl olmak üzere 
toplam üç yıl kıdem veriliyordu. Tasarıda bu süre aynen muhafaza edilmekle beraber Kuvvet Harp Akade
mileri bitirenlere iki, Silâhlı Kuvvetler Akademisinden mezun olanlara da 1 yıl kıdem verilmesi öngörülmek
tedir. 

Ayrıca, Harp Akademisi öğrenimi görmüş Deniz Harp Okulu mezunu subayların tamamı «Deniz Sınıfı
na» mensup bulunduğundan Koramiralliğe yükselebilecek Deniz Kuvvetlerinde mevcut personelin haklarını 
korumak maksadıyla 926 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin (f) bendinde (güverte) sınıfı muhafaza edilmiş bun
dan sonra (Deniz Sınıfı amiral) ibaresi tasarıyla Kanun metnine ilave edilmek istenmektedir. 

Tasarıyla getirilen en önemli değişiklik ise günümüzde ortaya çıkan general - amiral açığını kapatmak, 
genç yaşta emekliliği önlemek ve dolayısıyla yetişmiş insan gücünden azamî derecede istifade etmek maksa-
diyle 926 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin (a) bendinin değiştirilmesine zaruret görülmüştür. Böylece kon
tenjan jdışı general - amlralerle birilikte Türk Silahlı Kuvvetlerindeki general amiral mevcudu 351 'e yüklseltıillmliş 
olmaktadır. 

Diğer bir değişiklik ise astsubaylıktan subay olma şartlarını gösteren 926 sayılı Kanunun 109 ncu madde
sine bir fıkra ilave edilerek «kıdemli üstçavuş» rütbesinde olmak şartı muhafaza edilmekle beraber sicü notu
nun % 95 ve daha yukarısında olan üstçavuşlar rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden 1 yıl önce baş
çavuşluğa yükseltilmeleri uygun görülenlerin meslek sınavına girip subay olabilmeleri sağlanmaktadır. 

Lise mezunu olup Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına yüksek öğrenim için yurt dışına gönderilenlerin mecbu
ri hizmetleri 15 yıllık yükümlülük süresine ek olarak yurt dışında bulundukları sürenin iki katı daha fazla 
hizmet etmeleri şartı getirilerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuyla paralellik sağlanmaktadır. 

Tasarının tümü yukarda kısaca arz edilen sebeplerle Komisyonumuzca fevkalâde olumlu ve de gerekli gö
rüldüğünden prensib olarak kabul edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 
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Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edil
miştir. 

tş bu raporumuz havalesi gereğince Plan - Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ömer Ferruh İlter 

İstanbul 

Üye 
Hüseyin Şen 

Artvin 

Başjkanvekili 
Nevzat Yağcı 

Elâzığ 

Üye 
îlker Tuncay 

Çankırı 

Sözcü 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Cevdet Kamkurt 

Diyarbakır 

Üye 
Eşref Akıncı 

Ankara 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye Üye Üye 
Ali Topçuoğlu Emin Fahrettin Özdilek Muhlis Arıkan 

Kahramanmaraş Konya Samsun 

Pîan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/752 
Karar No. : 28 

24.4.1986 

TÜRKİİYE BÜYÜK MİLLET MECLİ31 BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 'Marlt 1986 tarihinde Türkiye 
Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca «Milî Savunma Komisyonu» nida görüşül
dükten sonra Komlisyonuımuza havale edilen «27.7.1967 Tatüh ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 'Personel 
Kanununun Bazı 'Maddelerlinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Bk Geçici 'Madde Eklenmesine Da'ir Kanun 
Tasarısı»; Komisyonumuzun 24 Nisan 1986 tarihinde yaptığı 51 indi birleşıiımde ülgffi Hükümet Temsilcilerinin 
de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Tasarı ile; günümüzdeki: teknolojik gelişmeler sonucunda Kara Kuvvetleri Komutanlığının 'İhtiyacını 
karşılıamalk üzere kurulan «'kara havacılık» sınıfının mıiharajbe sınıfı 'arasına dahlil edilmesi; General ve Almi-
ralüfcte Ibekfeme süresinin uzatılması ve astsubaylıktan sulbaylığa geçiş 'gibi husulslara ilişkin yeni düzenlemeler 
öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda; tasarı ile öngörülen kara havacılık sınıfının muharip sınıf arasına dahil edilmesi; halen 
uygulanmakta olan Kuvvet IHarp Akademisini bittirerek kurmaylığı onaylananlara rütbelilerinde 2 ve 'bir üst 
rüübede 1 yıl olmak üzere 3 yıl kıdem verilmesi hükmünün, Kuvvet Harp Akademisinden mezun olarak kur
maylığı 'onaylananlara ayrıca 'Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun otona şartı getirilerek 3 yıl kıdem ve-
rilımiesü şeklinde yeniden düzenlllenmesft ve astsubaylıktan subaylığa geçişe İlişkin getirilen yeni hüküm, isa
betli görülmüş; ancak, generallik ve amirallik bekleme süresin'in uzatıHmasının, general ve amıiral olmayı bek
leyen subaylar ûle Ibir üst rütbeye terfi edebilecek general ve amirallerin terfiilerirai engelleyip engellemeyeceği, 
'kadro şişkinliğin© yol açıp açmayacağı; bekleme süreleri uzatılan 'general ve amirallerin hangi kadrolarda is
tihdam edilecekleri ve Millî Savunma Bakanlığı bütçesine getireceği malî yükün ne kaıdar olacağı gibi husus
lara ilişkin sorular sormuşlardır. 
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Hükümet temsilcilerince yapılan açıklamada; generallik ve aımiraffikte bekleme süresinin uzatılmasıyla, 
bu rütbelere yükseltilmeyi 'bekleyen albayların durumlarında herhangi 'bir değişikliğin olmayacağı, zira geti
rilen bu düzenleme ile general ve amliral sayısını belirleyen 926 sayilı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 49 uncu maddesine dokunulmadığı, yalnızca bir üst rütlbeye terfi edemeyen, ancak ordunun kendisin
den faydalanmayı umduğu General ve Aimlirallere emsalleri kaidar hizmet imkânı tamnidığı; bu uygulama ile 
kadro şişkinliğinin 3öz konusu olamayacağı, zlira 'hâlâ Türk Sİa'hlı Kuvvetlerjlnlde, General ve Amiral rüitfbe-
sindefci kadro flite yüı^tülmesirıide ibüyük yarar olan bazı görevlerin, kıdemli albaıy kadrosu i e yürültüldüğü 
ayrıca günümüz teknolojinin gereği olan bazı kadroların lbü siüstem öle çalışma imkânı tanınarak yetenekli 
personelden daha fazla yararlanıllialblileceğıi beffirtilmiiştir. Daha sonra 'tasarı ve gerekçesi benimsenerek mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının Millî Savunma Komisyonunda aynen kabul edilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci maddeleri île yürürlülk ve 
yürütmeye ilişkin 8 ve 9 uncu maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

KâtUp Üye . 
Kadir Demir 

Konya 

M. Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

İlhan Askın 
Bursa 

ismail Şengün 
Denizli 

İmzada bulunamadı 

İlhan Araş 
Erzurum 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Saffet Sert 
Konya 

BaştonveMl'i 
Fahretin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albay rak 
Adana 

Hakkı Artukaslan 
Bingöl 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Seyhmuz Bahçeci 
Diyarbakır 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

özdemir Pehlivanoğlu 
tzmlir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

İsa V-ardal 
Zonguldak 

ıSözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Hazım Kutay 
Ankara 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan 

Abdurrahman Demirtaş 
Hatay 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Rıza Tekin 
Siirt 
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HÜKÜMETİN TEKLtF ETTİĞİ METİN 

27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a) bendinin 1 numaralı alt bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«1. Muharip sınıflar : Piyade, süvari, tank, topçu, kara havacılık, istihkâm, muhabere, jandarma.» 

MADDE 2. — 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayıiı Kanunla değişik (d) 
bendinin 1 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Kuvvet harp akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylara iki yıl, bunlardan 
Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl » 

MADDE 3. — 926 sayılı Kanunun 7.7.1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunla değişik 47 nci maddesinin (f) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«f) Korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için harp akademileri öğrenimini başarı ile bitirmiş bulun
mak ve aynı zamanda Kara Kuvvetlerinde muharip sınıfı general, Deniz Kuvvetlerinde güverte veya deniz sınıfı 
amiral ve Hava Kuvvetlerinde pilot sınıfı generali olmak.» 

MADDE 4. — 926 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin 2.10.1981 tarihli ve 2532 sayılı Kanun ile değişik 
(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«d) Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen 
muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 12 general ve amiral, terfi için yapılan ye
terlik sıralamasında yıllık kontenjana göre yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra gelmek şar
tıyla, Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha 
aynı rütbede hizmete devam edebilirler. 

Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan gruplardaki general - amirallerin aynı rütbede bir yıl daha hiz
mete devam edebilmeleri, diğer kuvvetlerden yıllık kontenjanı olan gruplardaki emsalinin terfi veya hizmete 
devam ederken aldığı yeterlik notu kadar veya daha fazla not alması şartıyla, yukarıdaki fıkra hükümlerine 
göre olur. Görev süreleri uzatılanlar 47 nci madde (f) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla müteakip yıl 
54 üncü madde esaslarına göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulur. 

Normal rütbe bekleme süresi sonunda bu bendin 1 ve 2 nci fıkralarındaki esaslara göre, görev süresi 
uzatılarak bir yıl daha hizmete devam edenlerden, birinci fıkradaki miktardan ayrı ve müteakip üç yıl için 
toplam olarak, en fazla 2 korgeneral - koramiral ile 47 rroi madde (f) bendi gereğince korgeneral - koramiral
liğe terfi ©diemeyen en fazla 4 tümgeneral - tümamiral ve en fazla 1'8 tuğgeneral - tuğamiral aynı esaslara gö
re her yıl yeniden değerlendirilmek ve rütbeye mahsus yaş haddini geçmemek şartıyla üç yıl daha bulunduk
ları rütbede hizmete devam edebilirler. Ayrıca bu bentteki hükümlere göre görev süresi uzatılarak hizmete de
vam ettirilen tabip, yüksek mühendis, mühendis, askerî hâkim ve öğretmen sınıflarından olan tümgeneral -
tümamiral, tuğgeneral - tuğamirallerden ihtiyaç duyulanlar her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla Genel
kurmay Başkanının teklifi Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile rütbesinin yaş haddine ka
dar hizmete devam ettirilebilirler. 

Zarurî hallerde hizmetin gereklerine göre Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şûranın 
kararı ile bu bendin birinci fıkrasındaki 12 general - amiral miktarı 14e kadar, üçüncü fıkrasındaki; 2 kor
general - koramiral sayısı 3'e, 4 tümgeneral - tümamiral miktarı 6'ya ve 18 tuğgeneral - tuğamiral miktarı da 
24'e kadar artırılabilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre hizmete devamına karar verilen general - amiraller (b) bendinde gösterilen mik
tarlar dışına çıkarılırlar. 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

27.7.1967 Tarih ve 926 Saydı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklen

mesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarımn 4 üneü maddesi Komis 
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

9 — 

! PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
| KABUL ETTİĞİ METİN 

27.7.1967 Tarih ve 926 Sayıh Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklen

mesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyonu met-
• ninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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<(Hülk!ütoetia Tekff Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Bu Kanunun 85 inci maddesinin (c) bendi gereğince kıdemli üstçavuş rütbesine ait bekleme süresinin biti

minden bir yıl önce başçavuşluğa yükseltilenler, başçavuşluk rütbesdnin birinci yıhnda da meslek sınavına gi
rebilirler.» 

MADDE 6. — 926 sayılı Kanunun 7.7.1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunla değişik 114 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 114. — Lise mezunlarından öğrenim maksadıyla yabancı memleketlere gönderilenlerin, subay 
çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaları, 15 yıllık yükümlülük süresine ek olarak öğrenim için yurt dışına 
çıkmış ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki katı kadar fazla hizmet etmeleri ile mümkündür.» 

MADDE 7. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici 50 nci madde ilave edilmiştir. 
«EK GEÇİCİ MADDE 50. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kuvvet harp akademileri öğ

renimini tamamlayıp kurmaylığı onaylaman subaylar hakkında bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki 36 ncı 
madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

12 . 3 . 1986 

T, Özal 

Devldt Bak, Barakam Yrd. 
L K, Erdem 

Devlet Bakanı 
Af. V, Dinçerler 

DeVteU (Bakam* 
A.: Karaevli 

iîçıişfori Balkanı 
Y, Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor B. V. 
H. H. Doğan 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Sanayi <m Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Baikaını 
K, Oksay 

Devîöt Bakanı 
A« Tenekeci 

Adalet Bakam 
Af. N, Eldem 

Duşliştari Bakamı 
V, Halef oğlu 

'Baym'dırltk va İskânı (Balkanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H, H, Doğan 

Enerji ve Tabii! Kay, Bakamı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A.- Af, Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Af, T. Titiz 

Milî Saıvunıma Bakanı V. 
S. N, Türel 

Maliye ve Gümrük Balkanı 
A. K. Alptemoçln 

Sağlık ve Sosyali Yaaldım 'Bakamı 
Af., Aydın 

Çaluşma ve Sosyal1 Güvenlik Bakanı 
Af, Kalemli 

Kül te ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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(MIÜÎ Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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