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TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açılarak iki 
oturum yaptı. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver, Amerika Bir
leşik Devletleri Kongresinin Türkiye aleyhinde aldığı 
ikarar ve hükümetin bu karar karşısındaki tutumu ve 
takınması gerekli tavır; 

tzmir Milletvekili Durcan Emirlbayer, Karşıyaka 
sahil şeridinde yapılacak cami inşaatı ile GüzeHbahçe' 
de yapılacak mezarlık ve izmir Büyükşelıir Belediye
sinin sahil şeridini kötü kullanması; 

Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, Amasra 
Nahiyesi maden işletmelerinde çalışan işçilerin sağlık 
sorunlarıyla ilgilenmek üzere Sosyal Sigortalar Kuru
munun bu yere doktor atamamış olması; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Amerika Birleşik Devletieri'ne gidecek olan Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakam Mustafa Kalemli'nin dönü
şüne kadar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, 
Kültür ve Turizm Bakam A. Mesut Yılmaz'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
(6/973) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 

Balıkesir Milletvekili ismail Dayı'nın, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver ve 2 Arkadaşının, İsparta Mil
letvekili lbrahWı Fevzi Yaman ve 5 arkadaşının, 4 
Kasım 1981 Tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Ka
nununun 59 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
tekliflerinin (2/402, 2/279, 2/350) (S. Sayısı : 555) 

Sayfa 
5. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, 
21.12.1959 tarih ve 7397 sayılı Sigorta Şir
ketlerinin Murakabesi Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Bazı Mad
delerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) 
Ek ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet; Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret komisyonları raporları 
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geri verilmesine dair Millî Eğitim Komisyonu tezke
resi okundu ve içtüzüğün 89 uncu maddesine göre 
bir defaya mahsus olmak üzere teklifler komisyona 
geri verildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü TekUfinin 
(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) 
görüşmelerine karar gereğince 22 Nisan 1987 tarihin
den sonra devam edileceğinden, 

içel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Kanunu 
Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (2/348) (S. Sayısı : 514), 

İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcekçiliği 
Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515), 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/826) (S. Sayısı: 544) 

Raporlarının görüşülmeleri, komisyon ve hükümet 
yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendi. 
Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

25J8J1971 Tarih ve 1475 sayılı iş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı : 512) üzerindeki görüşmeler ta
mamlanarak; komisyon raporunun kabul olunduğu ve 
teklifin reddedildiği açıklandı. 

Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 3 Ar
kadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Tarımda 
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigorta
lar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme
sine Dair (2/319) (S. Sayısı : 526), 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 3 Ar
kadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Saydı Sosyal Si
gortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında (2/404) (S. Sayısı : 540), 

Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 16 Ar
kadaşının, Emniyeti Umumiye İdaresinin Nezareti 
Altında Bulundurulma Ceza ve Tedbirinin Yürürlük
ten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ile Adana 
Milletvekili Coşkun Bayram'ın, Emniyeti Umumiye 
Nezareti Altında Tutulmak (Güvenlik Gözetimi Al
tında Tutulmak) Ceza ve Tedbirlerinin Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında (2/380, (2/3'85) (S. Sayısı : 
542), 

İstanbul Milletvekili Hayrettin Etaa's ve 14 ar
kadaşının, 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun İle 
Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında (2/394) (S. Sa
yısı : 543), 

Ankara Milletvekili Alpaslan Pehİvanh'nın, Türk 
Ceza Kanununun 4 üncü ve 403 üncü Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Da'ir (2/422) (S. Sayısı: 549), 

Gümüşhane Milletvekili Akif Kocaman ve İbrahim 
Turan'ın, 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nunun 4 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri (2/421) (S. Sa
yısı : 550) ile 

8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci Maddesi (e) 

Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/829) (S. Sayısı: 551) üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak, kaJbul edilip kanunlaştılar. 

28.12.1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savunma Ba
kanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu 
Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkuîlerden Lüzumu 
Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hak
kında Kanunun Değişik 3 üncü Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının 
(1/823) (S. Sayısı: 553) maddeleri kabul edilerek tümü 
açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda kabul 
edilip kanunlaştığı açıklandı. 

16.6.1927 tarihli ve 1076 saydı Yedek Subaylar 
ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Ge
çici Madde Eklenmesi, 21.6.1927 tarihli ve 1111 saydı 
Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si, Bu Kamuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/828) (S. Sayısı: 
552) tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

16 Nisan 1987 Perşembe günü saat 14.30'da top-
landmak üzere birleşime saat 19.21'de son verildi. 

Başjkaa 
BaşkanveMK 

'Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğlu 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemâl Özbilen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
16 . 4 . 1987 Perşembe 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekili Davult Abacııgil'in; 

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrikası
na ilişkin Başbakandan sözlü sıoru önergesi (6/1002) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.4.1987) 

2. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, asgarî 
ücrete ve aısgarî ücret tespit komisyonunun ne zaman 
toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü som öner-
(gesi (6/1003) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4,1987) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele

diye meclisi üyeliğine seçilen ve Petrol Ofisi Etimes

gut Depo Müdürlüğünde çalışan iki işçi hakkında 
farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1902) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 15.4.1987) 

Meclis Araştırması Önergesi 
'1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve 30 ar

kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili 
tiüim iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, Iç'tüizüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.4.1987) 

267 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanveluli AbdulhaMm Araş 

KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbifcn (Kırklareli), Arif Ağaoğlu (Adıyanı^n) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşimini açıyorum. 

ffl. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

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

diye başkanının yasalara aykırı davranışı ve uygula
maları konusunda gündem dışı konuşması 

(BAŞKAN — Sayın Salim Erel, bir belediye baş
kanının tutumu hakkında gündem dışı söz istemişler
dir, kendilterine söz veriyorum. 

Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Salim Erel,. süreniz 5 dakikadır. Gündemi

mizi nazarı itibara alarak, bu sınırda konuşımanızı ri
ca ediyorum. 

SALİM EREL (Konya) — Çok teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir belediye 
(başkanının yasalara aykırı davranış ve uygulamaları 
konusunda ylüoe Meclise bilgi sunmak ve görüşlerimi 
arz etmek üzere 'huzurlarınızdayım.' Yüce Meclisi 
saygıyla selamlarım. (SOP sıralarından alkışlar) 

(Sayın Başkanım, dün zatı âlinizle bu konuda yap
tığım görüşmede, gündemin dölü olduğunu ve ancak 
9)1 inci Birleşimde; yani bugün söz verebileceğinizi, 
(bana ifade etmiştiniz. Bu gerekçeyle dün partimin 
grup yönetim kurulu toplantısına katıldım ve Genel 
Kurul toplantısına gecikerek geldim; saygısızlıktan 
değil. Bu arada bu konuşma için aranmışım. Bu ma
zeretimi, bü gerekçeyi arz ederek sözlerime başlıyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, yüce Meclise bir mektup su
nacağım. Bu mektup BullgaristanVlan değil, ülkemi
zin bir köşesinden gelmektedir. Bu mektupta, «Sizden 
bir ricamız olacaktır. Bu ricamız, aşağıda arz ede-

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

ceğimiz bir olayı Meclis kürsüsünden kamuoyuna 
duyurmanızdır» denilmektedir. Anlaşılan vatandaş
larımızın, örnekleri binlerce olan bu olayı da Türki
ye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına geçirterek, ta
rihin akışına bırakmaktan başka bir beklentileri de 
yok; herhalde tek tesellileri de bu olacaktır. Sayın 
İçişleri Bakanımızı ve Sayın Adalet Bakanımızı gö
reve davet ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, mektup epeyce bir süre ön
ce gönderilmiştir. Söz konusu olay, Türkiye'nin en 
'büyük bir ilinde gündeme gelmektedir. Bilhassa bek
ledim; devletin olaya bakışını, yasal sorumluluğunun 
aktivitesini ve insanlarımız hakkındaki değer yargı
sını bir kez daha öğrenmek istedim. Olay, basın or
ganlarımıza da intikal etmiştir. Bu olayla ilgili ola
rak bugüne kadar idarî ve yargısal hiçfbir işlem ya
pılmamıştır. Nasıl yapılsın ki; «Mavi mavi», «Uzun 
ince bir yoldayım» türkülerini okuyan, gazel okuyan, 
maval okuyan ve de milletin canına okuyan partizan 
bir Başlbakandan ve de onun hükümetinden ne bekle
yebiliriz sayın milletvekilleri? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te
kirdağ) — Üslubuna dikkat et, bu kürsüye yakışmı
yor. 

SALİM ERIBL (Devamla) — Sayın milletvekille
ri, ülkemizde Atatürk gençliği, üniversite öğrencileri 
dipçiklenrnektedir, coplanmaktadır ve de fişlenmek
tedir. Bu hükümet, acele posta servisi içerikli yasa
lardan, TT televizyonundan (yani Tunca Toskay te
levizyonundan) ve aynı televizyonda «İcraatın İçin
den» programı benzeri bir yayında da kahrolarak iz-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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lediğimiz gibi, eğitilmiş köpeklerden de medet bekle
mektedir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

'İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Ne demek ya
ni, ne dernek istiyorsun? 

İSALIM EREL (Devamla) — Sayın milletvekil
leri... (ANAP sıralarından gürültüler) Televizyonu iz
leyin lütfen... 

MEHMET ÖZDEMİR (Elâzığ) — Sende terbi
ye denen bir şey var mı? Terbiyesiz adam. 

. PAS/KAN — Efendim, müsaade buyurun, Baş
kanlık gereğini yapar; lütfen efendim... 

Sayın Salim Erel, bir evvelki cümlenizi anlaya
madım, bir tekrarlamanız mümkün mü efendim? 

(SALİM EREL (Devamla) — Sayın Başkanım, 10 
Nisan 1987 günü akşamı, Polis Bayramı vesilesiyle, 
televizyonda, Polis Bayramında yapılan kutlamaların! 
filmleri gösterildi. Bu arada da, eğitilen köpekler de 
gösteride yer aldılar; olay bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Evet, devam edin. 
SALİM EREL (Devamla) — Sayın milletvekille

ri, şimdi bu mektubu aynen okuyorum : 
«Sayın Milletvekilimiz Salim Erel Bey; 
Bizler, demokrasiye inanmış, demokrat kişileriz. 

Çoğunluk yine bizim elimizdedir. Bu demokrasi gö
rüşünü ve inancını hiçbir zaman bırakmayacağız. Bu 
inançlı mübadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Yal
nız sizden bir ricamız olacaktır. Bu ricamız, aşağıda 
arz edeceğimiz olayı Meclis kürsüsünden kamuoyuna 
deyurmanızdır. 

Belldemizde ANAP belediye başkanı ve meclis 
Üyelerinin almış olduğu bir karar ile «belediye ve si
yaset hakkında konuşmak yasaktır» yazılmış panolar 
(bütün kalhvehanelere asılmıştır. Kanıt olarak resmini 
ilişikte gönderiyoruz. Sizlerin bu olayı kamuoyuna 
iletmenizi rioa ediyor ve bekliyoruz. Hani bugün ik
tidar olan hükümet, demokrasi var diyordu? Biz han
gi ülkede yaşıyoruz? özgürlük nerede? Hangi özgür
lükten, hangi demokrasiden bahsediliyor? Sizlere so
ruyoruz. 

Saygılarımızla.» 
Sayın milletvekilleri, hangi ülkede yaşadığımızın 

ve özgürlüğün, demokrasinin var olup olmadığı konu
sundaki değerli hemşerilerimin endişelerine çok an
lamlı bir yanıt, yüce Meclisten bir saygıdeğer arka
daşımız tarafından veriliyor : «Şunu gayet açıklıkla, 
ktomplteksiz olarak ileri sürmemiz şarttır : Türkiye' 
de adalet yoktur; sosyal adalet hiç yoktur.» 

İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Ayıp, ayıp. 
SALİM EREL (Devamla) — «Türkiye'nin ana 

yapısında, faşist eğilimler egemendir. Gelirler ve böl

geler arasında dengesizlik vardır. Devlet bütünüyle 
yeraltı dünyası mafiayı ortadan kaldırmayı istemiyor. 

Faik Tarımcıoğlu 
ANAP Bitlis Milletvekili» 
Sayın milletvekilleri, bu memlekette kamu gü

venliğinin, kamu yararı üstünlüğünün, temel hak ve 
özgürlüklerin olduğu iddiası bir safsatadır. Bu gö
rünümün senaristi değil ama, mutlaka rejisörü, dik
tatör heveslisi Sayın özal'dır. ANAP, sosyal, siyasal 
ve kültürel bünyemizi kemiren, kendine özgü bir gö
rünüm içerisindedir. 

'Sayın milletvekilleri, Papandreu'ya zeytin dalı uza
tan Özal, Türk Milletine de dikenli çalı uzatmakta
dır. Türkiye'de bugün, inandırıcılıktan yoksun, Ana
yasa uygulamaları vardır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisine ait yetkiler ANAP iktidarı tarafından gasp edil
miştir. Ülkede hukuk ilkelerine uygun bir devlet yö
netimi yoktur. 

/BAŞKAN — Sayın Erel, toparlayınız; Çünkü, 
konunuzu İzah ettiniz, süreniz de hayli aştı. Toparla
yınız lütfen. 

SALİM EREL (Devamla) — Hemen bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, bütün bunlara karşın, cebini 
doldurmaktan, avanesini doyurmaktan vazgeçmeyen 
'belediye başkanları; dalavereli işler, sergilenen suiis
timaller, AİDS ve kuduz virüsleriyle yarış halinde 
olan rüşvet olayları, bü siyasî iktidarın ve özal'ın 
sosyoekonomik uygulamalarının bir kesitidir. 

Sayın milletvekilleri, siyasal iktidarın vizesinden 
geçmeyen sendika, dernek, siyasî ve sosyal faaliyetler 
geçerli değildir. Kasalbada, köyde bile vatandaşların, 
ibir bardak çay içerek yapmak istedikleri kahvehane 
sohbetleri de yasaklanmaktadır. Yaşantımızın lügati
nizin protokolüne dahil olan, demokrasimizi devamlı 
ekşiten bir maya niteliğinde olan, Anayasayı ve dev
leti ayakta tutmak için siyasal iktidarın başlıca çare
lerinden 'birisidir yasak. 

Çağdaşlığa, uygar, sosyal bir yapıya kavuşmak is
tiyorsak, demokratik oluşumun farz niteliğinde bir 
gereği olan eleştirileri lütfen yasaklamayınız, diyalo
gu benimseyiniz. 

Vatandaşlarımız, demokrasi ve insan hakları, hu
kuk ilkeleriyle bağdaştırılamayan bir çekingenlik, ür
keklik ve korku içerisindedirler. 

Türk Milleti, yaşadığı sorunların giderilmesi için" 
inandırıcı önlemler alabilecek, bu yolda cesaret ve 
inançla çalışacak bir iktidarın beklentisi içerisinde
dir. 
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{Sayın milletvekilleri, bütün kurumlarıyla işleyen 
ıdemıokrasinin, vatandaşlar için var ol'duğunu görmek 
istediğimiz bir devletin özlemim" çekiyoruz. Bu in
safsız ve acknasız siyasal iktidar millî iradenin şa
marını mutlaka yiyecektir. 

Yüce Meclise .saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

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

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve 30 ar
kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili 
tüm iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/57) 

(BAŞKAN — Yoklama için geçirilen vakti ve gün
demimizdeki hayli yüklü konuları nazarı itibara ala
rak, sadece bir arkadaşa gündem dışı söz vermiş bu
lunuyorum ve gündeme geçiyorum. 

Gündemin «Sunuşlar» kısmında bir Meclis araş
tırması önergesi varıdır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
25 Mart 1984 tarihinde yapılan mahallî idareler 

'seçimlerinden iki gün önce Özal Hükümeti tarafından 
çıkarılan 195 sayılı «Büyükşelhir Belediyelerinin Yö
netimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» ile 
Türk belediyecilik sisteminde yeni bir dönem başla
tılmıştır. 

Özal Hükümeti, bu kanun hükmünde kararname 
ile belediyelere yeni imkânlar tanıyarak belediye hiz
metlerinin daha süratli ve daha etkili bir şekilde ya
pılmasını amaçlamış; ancak uygulama bu amaca ula
şamamıştır. Çünkü, bu imkânlar verilirken yeterli dü
zeyde bir denetim ve gözetim mekanizması oluşturul
mamıştır. Bunun sonucu olarak da, belediyelerce gi
rişilen tüm etkinliklerde, çıkar ilişkilerinin rolünden 
bahsedilir olmuştur. Çıkar ilişkilerinin yoğunluk ka
zandığı etkinliklerin başında; kaldırım ve bordur ça
lışmaları, kanalizasyon yapımları, imar planlarındaki 
değişiklikler ve yeşil alanlarla ilgili çalışmalar gelmek
tedir. 

tmar planlarında yapılan değişikliklerle ilgili id
dialar çok ciddidir. Zira, bu konuda belediye başkan
larına ve belediye meclislerine tanınan yetkiler olduk
ça geniştir. Belediye başkanlarının ve belediye mec
lislerinin imar planlarında değişiklik yaparak herhan
gi bir imar parseline tanınan kat adedini artırmaya 
veya eksiltmeye yetkileri vardır. Yani, belediye ister
se bir kişiyi bir gecede milyarder yapabilir. Bu konu

daki en bariz örnek, Ankara Meşrutiyet Caddesi ile 
Hatay Sokağın kesiştiği yerde bulunan arsa ile ilgili 
imar planında yapılan değişikliktir. Burada, Altındağ 
Belediye Başkanı Muzaffer Atılgan'a ait olan bir imar 
parselinin kat adedi 9'dan 16'ya çıkarılmıştır. 

Kamuoyunu meşgul eden iddiaların bir bölümü de 
İstanbul - Eminönü Belediye Başkanı Tahir Âktaş'la 
ilgilidir. Eminönü Belediye Başkanının; şahsına çıkar 
sağladığı iddia edilen bir vatandaştan rüşvet aldığı, 
Devleti ve hukuku hiçe sayarak kendi usul ve ku
rallarına göre şahısları tehdit ettiği, basın mensupla
rına saldırmayı ve onları dövmeyi alışkanlık haline 
getirdiği, 25 Mart 1984 seçimlerinden önce kahvecilik 
yaptığı ve bugün için mal varlığının milyarlarla ifade 
edilebileceği, âdeta devlet içinde devlet gibi hareket 
ettiği son günlerde basın tarafından iddia edilmek
tedir. 

Belediyelerle ilgili yolsuzluk iddiaları hemen her 
dönemde ortaya atılmıştır. Ancak, hiçbir dönemde, 
bu dönemdeki kadar yoğun ve önemli iddialar ileri 
sürülmemiştir. Bu cümleden olarak, basınımızda yer 
alan diğer yolsuzluk haberlerinin birkaçının başlığına 
işaret etmek istiyoruz. 

Milliyet Gazetesinde; 
— «B'oğaziçinde arsalar kapışılıyor» (17.2.1987) 
— «Böğaziçinde arsaların kapışılmasına tepki; suç

lu, belediyeler» (18.2.1987) 
— «Anayasa Mahkemesi kararı yürürlüğe girme

den belediyeden dört imtiyaz» (25.2.1987) 
— «Belediyeler kavgası; Anakent'in binasını Emin

önü Belediyesi yıktı» (28.2.1987) 
— «Akbülut: Tahir'i görevden alabiliriz.», «Ba

kan Kâzım Oksay Aktaş'dan davacı oldu.», «Eminönü 
Belediye Başkanının aldığı rüşvetleri açıklayan Ha
lil Karagöz ANAP'tan ihraç edildi.» (UO.4.1987) 

— «Eminönü esnafı: Baskı altındayız, Aktaş he
men görevden alınsın.» (13.4.1987) 

— «Eminönü Fatihinin son marifeti, Tahir Ak-
taş'ın milyarlık işhanı.» (Nokta Dergisi 22.2.1987) 

Tercüman Gazetesinde; 
— «Belediye silahı geri tepti.» (7.4.1987) 
— «Rüşvet.» (10.4.1987) 
Hürriyet Gazetesinde; 
— «Rüşvete suçüstü.» (9.4.1987) 
— «Dün kahveci idi, bugün milyarder.» (10.4.1987) 
— «139 belediyeye soruşturma.» (12.4.1987) 
Belediyelerle ilgili bu tür iddialara hemen hemen 

hergün basında rastlamak mümkündür. 
Kamu vicdanını rahatsız eden ve devlete güveni 

zedeleyen bu iddialar da göstermektedir ki, iktidarca; 
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yapılan yeni düzenlemelerin ve bu düzenlemelerin uy
gulanmasında ortaya çıkan rahatsızlıklar göz ardı 
edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. 

Devlete ve demokrasiye güveni sağlamak için, yu
karıdan beri açıklanan iddiaların su yüzüne çütması 
gerektiği inancındayız. Kamu vicdanını rahatlatmak, 
belediyelere güveni yeniden sağlamak için sözkonusu 
iddiaları incelemek üzere bir Meclis araştırması açıl
masını zorunlu görmekteyiz. 

Açıkladığımız nedenlerle, belediye başkanları ve 
belediyelerle ilgili tüm iddiaların gerçeklik derecesini 
ve olayların adı geçen kişi ve çevrelerle olan ilişkileri
ni ve bağlantılarını tespit etmek amacıyla, Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygıları
mızla arz ederiz. 

Mehmet Ünetf Mehmet Seyfi Oktay 
Kayseri Ankara 

İbrahim Ural Mehmet Sait Erol 
istanbul Hakkâri. 

Hüseyin Aydemir Kadir Narin 
İzmir Diyarbakır 

Hilmi Nalbantoğlu Mehmet Azizt>ğlu 
Erzururri Bursa 

Hayrettin Ozansoy M. Hayri Osmanlıoğlu 
Diyarbakır. Gaziantep 

Muhittin Yıldırım Cahit Tutum 
Edirne* Balıkesir 

Ayhan Fırat Cevdet Karsh 
Malatya! . Giresun 

Neriman Elgin Enver Özcan 
Ankara' Tokat 

Metin Üstünel Ali Rıza Akaydın 
Adanai Çorum 

Mehmet Kara Tevfik Bilal 
Trabzon Hatay 

Hüseyin Avni Güler Kenan Nuri Nehrozoğlu 
•istanbul Mardin 

Veeitoi Ataklı Yılmaz Demir 
Şanlıurfal Bilecik 

Kâzım İpek! Feridun Şakir Öğünç 
Amasya! İstanbul 

Salim Erel Abdullah Çakırefe 
Konya Manisa 

Ali Aşkın Tokta$ Tülay öney 
İzmir İstanbul 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, 
sırasında yapılacaktır. 

C) ÖNERİLER 
a) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — TBMM'nin kuruluşunun 67 nci Yıldönümü

nün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kut
lanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi ama
cıyla yapılacak görüşmeler için TBMM Genel Kuru
lunun 23 Nisan 1987 Perşembe günü saat 14.30'da 
toplanmasına dair Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır, okutup onayınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu Önerisi 
No.: 60 14.4.1987 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 67 

nci yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının 
belirtilmesi amacıyla yapılacak görüşmeler için Tür-
'kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23 Nisan 
1987 Perşembe günü saat 14.30'da toplanması öneril
miştir. 

Necmettin Karadüman 
Türkiye Büyük Millet Mecli'si 

'Başkam 
Pertev Asçıoğlü Cahit Tutum 
ANAP Grubu SHP Grubu 
Başkanvekill Başkanvekiü 
Ahmet Sarp Hasan Altay 
DYP Grubu DSP Grubu 
Başkanvekili Temsilcisi 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

b) BAŞKANLIK ÖNERİLERİ 
1. — TBMM'nin kuruluşunun 67 nci Yıldönümünü 

ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak 
ve günün önem ve anlamını belirtmek için 23 Nisan 
1987 Perşembe günü TBMM Genel Kurulunun yapa
cağı özel toplantıda konuşacaklar ile konuşma süre
lerine dair Başkanlık önerisi 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir önerisi vardır, okutup oylarınıza su
nacağım : 

Başkanlık Önerisi 
No.: 6 15.4.1987 
Türkiye Büyük MÜlet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 

67 nci Yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
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Bayramını kutlamak ve günün önem ve anlamını be
lirtmek için, 23 Nisan 1987 Perşembe günü Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda özel 'bir görüş
me yapılması hakkında, İçtüzüğün 19 uncu madde
sine göre Danışma Kurulunun görüşüne uygun ola
rak Başkanlığımızca hazırlanan önerileri Genel Ku
rulun onayına sunuyorum. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Başkanlık önerileri: 
1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu

nun 67 nci yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı olan 23 Nisan 1987 Perşembe günü Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bir görüşme 
açılması, 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Su
baylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve 
Üç Geçici Madde Eklenmesi, 21.6.1927 tarihli ve 
1111 sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Millî 
Savunma Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(II828) (S. Sayısı: 552) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Sübaylır ve 
Yedek Askerî Memurlar Kanununun Bazı Madde 
lerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçi
ci Madde Eklenmesi, 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerimdeki görüş
melere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Dünkü birleşimde parti grupları adına konuşma

lar yapılmış; Demokratik Sol Parti Grubu adına Sa
yın Mustafa Kânı Bürke'nin konuşmasına sıra gel
mişti. 

Şimdi Sayın Bürke'ye söz veriyorum; buyurun. 

(1) 552 S. Sayılı Basmayazı, 15.4.1987 tarihli 
90 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

2. 23 Nisan 1987 Perşem'be günü Genel Kurulun 
yapacağı toplantıda başkaca bir konunun görüşülme
mesi, 

3, Görüşmelerde; 
a) Türkiye- Büyük Millet Meclisi Başkanına on 

dakika süre ile söz verilmesi, 
b) Siyasî parti grupları başkanlarına onar daki

ka süre ile söz verilmesi, 

c) Kutlama törenlerine davet edilen yabancı ülke 
parlamenterlerinden en kıdemli parlamentere on da
kika süre ile söz verilmesi, 

Önerilmiştir. 

BAŞKAN — Başkanlık önerisini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

DSP GRUBU ADINA MUSTAFA KANİ BÜR-
KE (Denizli) Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; 
1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memur
lar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi ve 
1111 sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında, Kanun Tasarısı üzerinde 
Demokratik Sol Parti Grubu adına ne düşündüğümü
zü, neler öngördüğümüzü, bu tasarı ile ne gibi aksak
lıklar doğabileceğini ve eğer imkânı varsa, ne gibi 
düzeltmelerle bu aksaklıkları önlememizlin mümkün 
olduğunu sizlere arz etmek istiyorum. 

Yasa tasarısında öngörülen .değişikliklere veya ila
velere geçmeden önce, bu yasa tasarısı ile getirilen deği
şikliklerde Anayasamızın 72 nci ve 117 nci madde
sine aykırılık var mıdır, yok mudur? önce bu konu
yu tartışmak istiyorum. 

Anayasanın 72 nci maddesi, «Vatan hizmeti, her 
Türkün hakkın ve ödevidir» der. Belki arkadaşlarım, 
«Anayasanın bu maddesinin devamı şöyledir» diyebi
lir : Anayasanın aynı maddesinde, «Bu hak ve görev 
Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde yapılır» der. 
Fakat, bu getirilen değişikliklerle, kamu kesiminde ya
pılacak olan hizmetin, bu hakkı ve ödevi yerine ge
tirmeyeceğine temas etmek istiyorum. 

Evet, kamu kesiminde yapılan görev de bir sa
vunma hizmetidir. Kamu kesiminin her yerinde mem
leketin savunması için bir bilgi edinmek, bir güç ka
zanmayı ve gerektiğinde savaş yapmayı mümkün kıla-
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cak esasları verir; ama bu görev yapılırken, kamu ke
simine verdiğimiz kişiler bu amaca yönelik yerlerde 
kullanılmazsa; yani memleket hizmetine hazırlayıcı, 
memleket savunmasına hazırlayıcı yerlerde kullanıl
maz da, örneğin, bulaşık yıkamada veyahut da ayak 
hizmetleri gM değişik yerlerde kullanılırsa ve bu, 
denetimsiz kalırsa, kamu kesimine verdiğimiz kişiler 
askerlikten soğur, memleket savunmasından soğur. 
Şunu demek istiyorum: Kamu kesiminde çalıştırıl
mak istenen yerler başka oluyor, çalıştırdığı yerler 
başka oluyor. Bu yanlışlıklara temas ötmek istedim. 

Anayasamız 117 nci maddesinde de, «Millî gü
venliğin sağlanmasından ye Silahlı Kuvvetlerin yurt 
savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Mlillet 
Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur» der. 
Ben, temel askerlik yasalarında yapılan değişikliklerle; 
yani Anayasamızın 117 nci maddesinde öngörülen, 
Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasında 
bu değişikliklerin bir katkıda bulunmadığını düşünü
yorum. Neden? ileride temas edeceğim; hepümiz as
kerlikten geldik - hiç ayırt etmiyorum - yedek subay
lık veya erlik yaptık, hepimiz askerliğin muhtelif ka
demelerinde çalıştık, hakkımızı ve görevimizi yap
tık; ama şu anda, bu gelişmeler karşısında, otuz kırk 
sene askerlik yapmış kimseler dahli kendilerinde bazı 
eksiklikler hissetmektedir. Yani, askerliği iki aya üç 
aya sığdırmak, hele bu tasarıda öngörüldüğü gibi, beş 
haftalık bir eğitimi yeterli görmek; askerliğe, memle
ket savunmasına gereken önemin verilmediğine veya
hut da bunun küçümseridiği kanısına bizi götürüyor. 

O yönüyle, bu değişiklikleri yaparken, hepimizi 
memleket savunmasına hazırlayacak temel askerlik 
eğitimini de yeterli seviyede tutmak mecburiyetindeyiz. 
Beş haftalık askerlik eğitimi görmüş bir öğretmen için 
eğer, «Beş hafta askerlik eğitimi görsün, selamı öğ
rensin, rütbeleri öğrensin, ondan sonra görevini öğ
retmen olarak yapsın» şeklinde düşünürsek, bu öğret
meni artık başka bir yerde kullanamayız; askerliği 
de öğretemeyiz, memleket savunmasını da öğretenle
yiz. Sonradan yapacağımız seferberlik çağrılarıyla da 
bunları telafi etmek mümkün değildir. 

O yönüyle, Anayasamızın 117 nci maddesinde ön
görülen, Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazır
lanmasından birinci derecede sorumlu olan Türküye 
Büyük Millet Meclisi, bu savunmanın, ileride sorum
luluğunu taşıyacağına göre, bu şekilde yapılamaya
cağı üzerinde durmalıdır; bunu yeterli bir seviyeye 
çıkarmakta zorunluluk vardır. 

Sayın arkadaşlarım, muhtehf yurt dışı toplantılar
da, Türkiye'nin savunması, Türkiye'nin itibarının ar
tırılması, Türkiye'nin sesini duyurabilmesi için, hepi
miz devamlı olarak çaba harcıyoruz. Burada muhtelif 
zamanlarda sayın bakanlarımız, Başbakanımız, yaptığı 
konuşmalarla, Türkiye'nin itibarının arttığına hep de
ğinir dururlar. Elbette ki hepimiz bundan gurur du
yuyoruz. Türkiye'nin itibarı artacaktır ama, Türkiye'
nin itibarı artarken, Türkiye'nin kendisini savunma
sında hiçbir eksiklik kalmayacak şekilde kendi gü
cüne kendisinin sahip olması, itibarı oranında kendi 
gücünü istediği yerde kullanabilmesi ana ilkesinden 
de ayrılmamamız lazımdır. O yönüyle ben, belki fay
dası olur düşüncesiyle, halen içinde bulunduğumuz 
tehdit derecesini bazı rakamlarla sizlere arz etmek is
tiyorum; sonra da bu yasa tasarısının bazı maddele
rine geçmek suretiyle, buna uygun değişiklikler ya
pılmasını önereceğim. 

Şöyle bir baktığımız zaman, komşularımızın hiç-
birisiyle iyi bir diyalog içerisinde değiliz, ittifak içeri
sinde bulunduğumuz Yunanistan dahi bugün Türki
ye'den birinci derecede tehdit beklemektedir ve ısrar
la «Türkiye de bizden beklesin tehdidi, Türk kamu
oyu da bizden beklesin tehdidi» diye, NATO dokü
manlarına bunu sokmak istemektedir ki, bundan bazı 
faydalar çıkarsın... 

Bazı rakamlar vereceğim : 
Bulgaristan : Asker adedi 150 bin. Tank adedi - ra

kamlar akılda kalmayabilir - 2 bin civarında. Gemisi, 
uçağı, vesairesi. 

Yunanistan'ın: 210 bin askeri var. 336 uçağı var. 
1 776 tankı var. 

Suriye: 4 200 tank, 400 bin er, 250 uçak. 
Irak ve İran: Bunlar halen birbiriyle savaş yap-

maktalarsa da, bizim için tehdit unsurları taşımak
tadır. 

Toplam olarak - Rusya hariç - komşularımızın gü
cü : Asker adedi olarak 2,5 milyon; tank adedi ola
rak 13 500; gemi, yani savaş yapabilecek gemi 300 ve 
1 500 uçak. 

Bunun yanında Türkiye: 2,5 milyon askere karşı, 
800 bin civarında asker besliyoruz; 13 500 tanka kar
şılık, halen 3 700 tanka sahibiz; 300 gemiye karşılık, 
200 gemiye sahibiz; 1 500 uçağa karşı da, 527 uçağa 
sahibiz. 

Bunun yanı sıra, komşularımızın elinde bulundur
duğu silahlar - Yunanistan da dahil olmak üzere -
modernize edilmiştir. Yunanistan bizden evvel F - 16 
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uçaklarını alacaktır, bizden evvel tank modernizasyo
nunu yapmıştır, bizden evvel Fransız kaynaklarına 
dayalı uçak da almaktadır ve bizden evvel de alçak 
savunma füze sistemlerine geçmiştir. Dün bir yasa ta
sarısı üzerinde söylediğim gibi, hava gücünü de, bü
tün adalarda hava meydanları yapmak suretiyle bü
yük oranda güçlendirmiştir. Buna karşılık bizde; uçak
larımızın durumunu biliyorsunuz, ne kadar mücadele 
içerisinde olduğumuzu biliyorsunuz, hava ihbar ve 
kontrol sisteminin, radarların ne durumda olduğunu 
biliyorsunuz ve tank da dahil silahlarımız büyük bir 
çaba içerisinde modernize etmeye çalışıyoruz; fakat -
(halihazır durumun ne olduğunu maalesef hepimiz bi
liyoruz. 

Komşularımız arasında bir de Rusya var. Rus Si
lahlı Kuvvetleri, bugün Amerikan Silahlı Kuvvetlerin
den, Batı gücünden çok daha üstün durumda. Rakam
ları şöyle verebilirim : 

10 bine yakın füze var. Bunlar, kıtalararası füze
ler; 10 bin kilometre menzilli füzeler. Orta menzilli 
füzeler de var. Yani 10 bin tane füze ve bunlar ta
mamen, «Akıllı füze» ' dediğimiz, bütün hedeflerine 
ulaşabilen ve atıldığı andan itibaren bütün kuman
daları elektronik karıştırmaya karşı korumalı, yük
sek teknolojik düzeyde füzeler. 

60 bin tank var, yalnız bizim bölgemizde. 100 
'bin zırhlı araç; 4 bin uçak ve 21 de savaş gemiisii. 

Yalnız komşularımızla -Rusya'yı hariç tutsak da
hi- Türk Silahlı Kuvvetleri maalesef, şu sırada, mem
leket savunmasını yeteri derecede yapacak güçte de
ğil. 

Bizim, Silahlı Kuvvetlerin miktarı, silahların üs
tünlüğü ve silahların miktarı bakımından değil, za
yıf olduğumuz ve savunmamızın güçlendirilmesinıi ge
rektiren durumumuz da var. Biz, her istikametten teh
dit bekliyoruz; yani sağlam bir İstikametimiz yok. 
Akdeniz, Karadeniz dahil, bütün komşularımızdan 
tehdi't beklemekteyiz. Buna «İç hat sistemi» denir 
'ki; yani merkezî Vaziyetteyiz. Etrafımıza karşı her 
tarafta güçlü olmak lazım.. Çok üstün silah gücüyle 
karşı karşıyayız. Karşımızdaki silahlarla bizdin silah-
larıımız kıyas kabul etmez. Eğitim derecesi çok yük
sek; Doğu Blokuna dahil silahlı kuvvetlerde eğitim 
derecesi çok yüksek; çünkü eğitim süreleri çok uzun. 
Eğitim dereceleri çok yüksek düşman tehdidiyle karşı 
karşıyayız. 

tdame olanaklarımız yok. Düşmanların idame ola
nakları çok fazla. Bizim idame olanaklarımız, bakım, 
ikmal olanaklarımız ve kayıpları karşılama olanakla-. 

rımız, bağımlı olarak Amerikaya bağlı. O bakımdan 
da zayıfız. 

Bir de sevk idare üstünlüğümüz yok. Bütün dünya 
silahlı kuvvetleri şimdi şu anda üçlü seVkidare siste
mine; yani müşterek seVkidare sistemine gitmişlerdir. 
Bizde hâlâ silahlı kuvvetler arasında güçlü btir iş
birliği, güçlü bir koordinasyon var kabul edemeyiz. 

Türkiye silah sistemleri, halen [miktarları yetersiz, 
çoğunluğu demode, lojistik yetersizlikler içerisindeyiz. 

Eğitimi yetersiz ve biraz evvel arz ettiğim gibi, 
iç hat sistemi var. 

Ne yapılabilir? Belki şu sırada söyleyeceklerim 
ters gelebilir. Bugüne kadar, geleneksel olarak gör
dük ki, silahlı kuvvetlerimiz tehdidi kendisi değerlen
dirir; yani nereden ne tehdit beklemektedir bunu ken
disi değerlendirir, kendisi konuşlandırmayı yapar, ken
disi silah sistemlerini modernize etmeye çalışır, ken
disi karşı kaynaklarla temasa geçer, Millî Savunma 
vasıtasıyla kendisi ihaleye girer, kendisi alır, kendisi 
devam ettirir, kendi planlarını kendisi yapar... Artık 
bu sistem değişmeli. 

Silah sistemlerinin nasıl olacağını, savunmanın na
sıl olacağını, savunma için ne derecede kuvvet bulun-. 
duracağımızı savunma için ne derecede insan gücünü 
yetiştireceğimizi artık hükümetler değerlendirmelidir. 
Balkanlar Kurulu mademki Anayasanın 117 nci mad
desine göre silahlı kuvvetleri yurt savunmasına ha
zırlamaktan sorumludur, o halde, Bakanlar Kurulu 
bütün veçheleriyle (eğitimiyle, tarımıyla, sanayisiyle, 
ekonomisiyle, ticaretiyle) savunma planlarını hazırla
malıdır; hükümet programı olarak hazırlayacak, hü
kümet programı olarak gündeme girecek. Hükümet 
beş yıllık planı nasıl yapıyorsa, beş yıllık planlar gi
bi getirecek, Mecliste tartışılacak ve Meclisten geçire
cek, sonra da silahlı kuvvetlerine «Sen bunu uygula» 
denecek., 

Böylece kaynak, silah sistemleri, dış siyaset; bun
ların hepsi birbiriyle koordoneli ve mezcedilmıiş du
ruma gelecek. 

iRAŞfKAN — Sayın Bürke, konuşma sürenizin bit
mesine az bir zaman kaldı. Bunu hatırlatmaktaki 
kastım, daha tasarı ile ilgili konuya giremediniz. Za
manınızı değerlendirmenıiz bakımından hatırlatıyo
rum-

MUSTAFA KÂNlt BÜRKE (Devamla) — Peki 
»Sayın Başkanım. 

Efendim silah sistemlerini modernize edebiliriz, en 
modern silahları satın alabiliriz, getirtebiliriz; fakat 
insangücünü ihmal ettiğimizi zannediyorum. însangü-
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cü; yani generalinden, erine varıncaya kadar hepsi iyi 
yetişmelidir, 'bu silah sistemlerini en iyi, en etkin bir 
şekilde kullanabilmelidir. O bakımdan ben, şimdi yap
tıracağımız eğitimden ve eğitim sürelerinden fedakar
lıkla insangücüne fazla değer vermediğimize ve gide
rek zayıflattığımıza temas etmek istiyorum. 

Artık, savunma planlarımızı yeniden yapmak zo
rundayız. Bu memleket, bütçesinden yüzde 25, yüzde 
26 oraninda para ayırmasına rağmen, hâlâ s Hatalı kuv
vetlerini güçlendire'bilımiş değHdir. Yarın bütçemizin 
yüzde 50'sini ayırsak da bu iş olmayacaktır; çünkü 
plansızlık vardır. Yüzde 25-26 çok yüksek bir rakam
dır ve silahlı kuvvetleri için bütçesinden bizim gibi 
;bu kadar fazlla para ayıran herhangi bir devlet de 
yoktur. Var 'buna benzer; fakat, askerî malzeme sa
tışlarıyla, ihracat gelirleriyle bu katkısını sıfıra in
dirmektedir. Bizde silah satışı da olmadığına göre, bu 
yük tamamen bütçenin, tamamen memleketin sırtına 
yüklenmektedir. 

Ne kadar insangücü olacak, ne kadar silah gereç 
sistemlerine ihtiyacımız var, ne kadar lojistik destek, 
fabrikaları, bakım tesisleri olacak, eğitim, sevk ve ida
re sistemleri nasıl olacak; bunların hepsi bir plana 
'bağlanmalıdır. Yani, silahlı kuvvetlerin uzun vadeli 
planı, modernizasyon planı, 1960'larda yaptığımız 
Re-Mo planına 'benzer bir planı burada yapılmalı
dır ve 'bu plan burada tartışılmalıdır. 

Ben, çok kısa olarak bir F-1'6 projesini örnek ve
receğim. 'inşallah F-16 projesi muvaffak olur; ama 
hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü, F-16 seçilirken, arz 
ediyorum hepinizin huzurunda, Hava Kuvvetleri F-18 
istiyor, Hükümet kanadı o zamanki gücüne göre ve 
bazı Amerikan kaynakları F-16'yı teklif ediyor. Evet. 
F-16 daha ucuz; fakat HaVa Kuvvetleri «Ben F-18 
istiyorum -ve- 300 tane istiyorum» diyor; o da yan
lış olabilir; ama Hava Kuvvetlerinin isteğine rağmen 
F-18 değil F-16 seçiliyor. Borç ödeme off-sete bağla
nıyor. Bunun detayına girmeyeceğim, off-set seçilir
ken (Bir pazarlık usulüdür, yani borcun geriye öden
me şeklidir) firmalar karşımızdayken sen nasH off-set 
istiyorsun, bize nasıl off-set kolaylığı getireceksin di
ye pazarlık etmek lazım; ama off-set ters yapılıyor, 
seçim yapıldıktan, firma belli olduktan sonra off-set 
yapılıyor; o zamanda pazarlık gücün kalmıyor. Bugün 
4,5 milyar dolarlık bir yükün altındayız. İki senede 
250 milyon dolar kadar, off-set satışlarından gelir elde 
etmemiz lazımken, bu 30-35 milyon dolarda kalmış
tır, Yani, 250 mHyon dolarlık off-setin yerine, 35 mil

yon dolar ki, bu F-16 projesinin yürümeyeceğini gös
teren en 'büyük göstergedir. 

'BAŞKAN — Sayın Bürke, süreniz tamamlanmıştır. 
Topralanmasını rica edeceğim. 

(MUSTAFA KÂNI 'BÜRKE l(Devamla) — Şim
di, birkaç cümleyle yasa tasarısına değineceğim Sa
yın Başkan. 

Üzerinde görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının 
temel gerekçesi «Celplerde ihtiyaç fazlası miktarlar 
var. Bunları eğitemiyoruz, eğitim kolaylıklarımız yok 
ve bunları kullanamıyoruz. Bunları nasıl eriteceğiz?» 
fikrini taşımaktadır. Şöyle bir şeyi kabul edebiliriz: 
Her celpte 100 bin kişi olarak düşünelim. Bunun 
ortalama 20 bin kişisi ihtiyaç fazlası oluyor. 4 celp 
olduğuna göre, demek ki yılda 80 bin kişilik, eğitim 
gösteremeyeceğimiz ve kolaylıklarımızın olmadığı bir 
insangücü var. 

Eğer, gerekçe bu ise, bunu eritmek için, bu ka
dar miktara, «Gelin, bedel ödeyin, siz askerliğinizi 
yapmış olun» demek, bence en kolay yol; ama, bun
lara 1'8 ay askerlik yaptıracağımıza, bu süreyi 12 veya 
15 aya indirmek suretiyle bu rakamı eritebiliriz. 
Hesap meydanda. 

Böyle değil de,, hem bir gelir sağlansın, hem de 
«avunma sanayimize katkısı olsun düşüncesi de doğ
ru; savunma sanayimize katkısı olur; ama, şimdi 
düşünün, 20 sene askerlik çağı. Bu arkadaşlar 41 ya
şına gelinceye kadar her zaman için seferberlik ha
linde çağrılabilir ve savaşa katılabilir. 20 senede, -
yılda 80 bin kişi hesabıyla - toplam 1 milyon 600 
bin kişi yapar. 1 milyon 600 bin kişi, ikibuçuk üç 
aylık bir askerlik temel eğitimi ile bırakılmış, asker
lik yaptırılmış, para alınmış. 1 milyon 600 bin kişiyi 
bir savaş halinde biz nerede kulla"naeağız? Hiç eği
tim göstermemişiz, yetiştirmemişiz. Bu konu komis
yonda konuşulurken, «Bunları geri,planda göstere
ceğiz, kullanacağız» ıgibi bir düşünce belirtildi. Efen
dim, demek ki, parası olanlar daima, hem barışta 
hem savaşta korunacaktır. Barışta, üç aylık bir temel 
eğitimden sonra kendi işlerine, güçlerine, ailelerinin 
yanına döneceklerdir; bu bir avantajdır. Savaşta da, 
ölümden uzak, ileri cephelerden arka tarafa «Aman 
siz zenginsiniz, sizi koruyalım» şeklinde bunlar kul
lanılacaktır. Bu bana ters geliyor. Bu, büyük bir ay
rılık olur ve silahlı kuvvetler, bu şekilde ayrımla 
gücünü kaybeder; ama, mademki üç ayda olabili
yor, mademkd beş haftada olabiliyor, o zaman bir 
sene deyin daha iyi olur. Eğitim tesislerimizi geniş-
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letiriz veyahut eğitim tesislerimiz daha takviye ede- j 
riz, veyahut eski sisteme geçeriz. Yani, direkt kıta- j 
lara gider, orada hem tek er eğitimini, hem savaş eği- I 
timini, hem birlik eğitimini görebilir. (Bunu büyük 
bir mahzur olarak görüyorum. 

Efendim, diğer .bir husus da, yedeklik çağının 
46 yaşından 411 yaşına indirilmesidir ki; bu uygun- I 
dur. I 

ilişe mezunu olup da bekleyenlere bir yıl 'yerine I 
iki yıl erteleme hakkı verilmesi çok uygundur. 

Üniversite sıralarında eğitim görmüş olanlara bir 
imtihan hakkı daha vermek fevkailde uygun. I 

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Millî eği
timin desteklenmesine hiç kimsenin hayır demesi 
mümkün değil; ama millî eğitimi desteklerken, mil
lî savunmayı yaralamaya da taraftar değilim; bu 
mümkün değil. Neden diyecek olursanız; tasarıya 
göre, öğretmen olan kimseleri - bırakın üç ayı - beş I 
haftada temel eğitimini yaptırıp «Hadi sen öğretmen 
ol» diye göndereceğiz. (Askerlikte beş haftada ne öğ- I 
retilıir? Bence bunlara hiç temel askerlik yaptırmamak 
daha iyi. Mertlik bizde kalsın; yaptırmayalım. Bu ba
kımdan beş haftalık sürenin asgarî süre olan üç aya 
yükseltilmesi veyahut da üç ayın da az olduğunu dik
kate alaraik, temel eğitim süresinin biraz daha yüksel-
tiılmesıi ve askerlik süresinin biraz daha azaltılması, I 
para miktarının biraz daha makul seviyeye indiril- I 
mesi ve eşitlik sağlanması görüşündeyim. Aksi tak- • 
dirde. silahlı kuvvetlerimizi, yani millî savunmamızı i 
zayıflatırız. 

Maddeler görüşülürken bazı arzlarımız olacak. 
Saygılar sunarım. ItfDSP sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bürke. -
Tasarının tümü üzerinde gruplar adına konuş

malar tamamlanmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde başkaca söz isteyen 

arkadaş?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 incıi maddeyi okutuyorum. 

1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Me-
murîar Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kıanuniaira 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — 1076 sayılı Kanunun 3701 sayılı 

Kanunla değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. J 
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«Orgeneral - Oramıiral ve Korgeneral - Kora
miraller dışında kalan yedek subaylar ile yedek as
kerî memurların mahallî askerlik şubelerince kayıt 
ve yoklamaları yapılır. Mahallî askerlik şubeleri yap
tıkları kayıt ve yoklamaları yükümlünün kayıtlı bu
lunduğu askerlik şubelerine bildirir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
FERİT MELEN (Van) — Bir sorum olacak Sa

yın Başkan. 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — «Mahallî askerlik şu

beleri» deniliyor, bundan kasıt nedir; mükellefin bu
lunduğu yer midir, oturduğu yer midir, nüfusa ka
yıtlı olduğu yer midir? 

BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan buyurun. 
MÎLLÎ SAVUNMA »AKAM ZEKil YAVUZ-

TÜRtK (Elazığ) — Efendim, bulunduğu yer olarak 
kabul ediyoruz. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Maddeyle ilgili önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1076 ve l'lll sayılı Yasaların 

değiştirilmesiyle İlgili kanun tasarısının 1 inci madde
sinin «Orgeneral - Orarniral ve Korgeneral - Kor
amiral» ibaresinin silinerek yerine «General - Ami
ral» ibaresinin yazılmasını arz ederiz. 

Süleyman Koyunougil Davut (Abacıgil 
Gaziantep (Balıkesir 

Mustafa Kani Bürke Muzaffer Yıldırım 
Denizli Kayseri 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

MtLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKt YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılımıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 'Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Denizli) — Sayın 

Başkan, önerge sahibi olarak izahat vermek isterdim. 
BAŞKAN — Efendim, söz istediniz mi? 
MUSTAFA KANt BÜRKE (Denizli) — İste

dim. 
BAŞKAN — Ben göremedim demek ki. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1076 sayılı Kanunun 2754 sayılı 

Kanunla değişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki .şekilde değiştirilmiştir. 

[«Yoklama ilan tarihinden başlayarak iki ay için
de, Orgenaral - Oramiral ve Korgeneral - Korami
raller dışında kalan yedek subaylar ile yedek askeri 
memurlar, kanunî ikametgâhlarını ve varsa maluli
yetlerini maluliyet derecesiyle birilikte mahallî asker
lik şubesine, şifahen veya mektupla bildirmeye ve 
ıraporların tastikli bir (suretini bir defaya mahsus ol
mak üzere göndermeye veya aslını göstermeye mec
burdur.» 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 1076 sayılı Kanunun 4497 sayılı 

Kanunla değişik 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 22. — Yedek subay ve memurlar barışta 
ve seferde ancak, 5434 sayılı Kanunda yazılı yaşla
ra kadar hizmete celp olunurlar. Bu yaşlar dahilin
de bulunanlar ile dereceli derecesiz malulen emekli 
edilmiş ve edilecek olanlardan sağlık kurulu raporları 
ile sağlık durumları kıta hizmetlerinde istihdama 
müsait olmayanlar, Silahlı Kuvvetlerde sınıfının geri 
hizmetlerinde görevlendirilirler. 

Ancak, sefer ve fevkalâde haller dolayısıyla, or
dunun kısmen veya tamamen seferi mevcuda tamam
lanması halinde, lüzum görüldüğü takdirde tabip, 
veteriner, eczacı, kimyager ve diş tabipleri yle mü
hendis ve deniz subaylarının, binbaşı ve daha aşağı 
rütbelileri 57 yaşına kadar (57 yaş dahil), diğer sı
nıflar yedek subaylarıyla bilumum yedek askerî 
memurlar 5434 sayılı Kanunda yazılı yaşlara kadar, 
sağlık durumları elverişli olan ve Türk Silahlı Kuv
vetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen di
ğer nitelikleri taşıyanların en gencinden başlanarak 
orduya alınabilirler.» 

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

Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 1076 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek 

Madde 7 eklenmiştir. 
«EK MADDE 7. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve Genelkurmay Baş
kanlığının uygun görmesi üzerine, yedek subay aday 
adayı olarak silah altına alınacaklardan, bu Bakan
lık kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar ile 
mesleği öğretmen olan ancak Bakanlık kadrolarında 
öğretmenlik görevine başlamamış bulunanlardan ye
teri kadarı, temel askerlik eğitimini takiben Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine verilirler. 
Bunların miktarı, belirtilen ihtiyacın altında olduğu 
takdirde, yedek subay aday adayları arasında öğre
nimleri itibariyle öğretmenlik yapabileceklerden is
tekli olanlar 'da temel askerlik eğitimleri sonunda 
Millî Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanlığı emrine veri
lirler. İhtiyacın bunlarla da karşılanamaması halin
de yeteri kadarı, öğretmen olabilecek öğrenimi gör
müş olup da istekte bulunmayanlar arasında kura ile 
tespit edilir. Bu madde hükümlerine tabi yükümlüler 
bu Kanunun 3 üncü maddesi gereğince ere ayrılma-
yıp tamamı yedek subay adaylığına ayrılırlar. 

Birinci fıkra uyarınca Öğretmen olarak ayrılan ve 
göreve başlayan yükümlülere, 926 sayılı Kanunda as
teğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve 
tazminatlar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığın
ca ödenir. 

iBu yükümlüler; öğretmenlik görevleri sırasında 
resmî elbise giyemezler, emsali yedek subaylar kadar 
hizmet yaparlar, hizmetleri askerlik şubelerinden sevk 
tarihinde başlar, görev yerleri Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığınca belirlenir, hizmetleri sonunda 
asteğmen olarak terhis edilirler, bu görevleri sırasın
da usulüne göre öğretmenlik mesleği ile ilişkileri ke
silenler kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üze
re kıtalara sevk edilirler ve Bakanlıkla da ilişkileri 
kesilir. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine 
verilenler hakkında firar, hava değişimi, izin tecavüzü, 
kısa süreli firar, kısa süreli izin tecavüzü, yoklama 
kaçağı, bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya kalmak 
suçlarından dolayı Askerî Ceza Kanunu, Disiplin 
Mahkemeleri Kuruluşu Yargılama Usulü ve Disiplin 
Suç ve Cezaları Hakkında Kanun ile Askerî Mahke-
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meler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hüküm- T 
leri uygulanır. Bu .konularda yetkili askerî mahkeme I 
ve disiiplin mahkemesi Millî Savunma Bakanlığınca I 
tespit edilir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? I 
HtLMİ NALIBANTOĞLU (Erzurum) — Söz is

tiyorum Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. I 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile selam- I 
larım. Branşım olmamakla beraber, maddede bazı I 
konular dikkatimi çektiği için huzurunuza çıktım. I 

Burada, 4 üncü maddeye eklenen ek madde 7, I 
bakınız ne diyor : «Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba- I 
kanlığının ihtiyaç göstermesi... - suretiyle - yedek su- I 
bay aday adayı olarak silah altına alınacaklardan... I 
Öğretmen olarak görev yapanlar ile mesleği öğret- I 
men olari ancak Bakanlık kadrolarında öğretmenlik I 
görevine başlamamış bulunanlardan yeteri kadarı; I 
temel askerlik eğitimini takiben Millî Eğitim Gençlik I 
ve Spor Bakanlığı emrine verilirler.» Güzel. Bunlar I 
tabiatıyla Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının I 
göstereceği yerlerde öğretmenlik yapacaklar. I 

«Bu birinci fıkra uyarınca öğretmen olarak ayrı- I 
lan ve göreve başlayan - talbiî herhalde temel eğitim- I 
den sonrla - yükümlülere, 926 sayılı Kanunda asteğ- I 
menler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve taz- I 
minatlar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca I 
ödenir» diyor; güzel. Ancak, sanıyorum sizler de bili- I 
yorsunuz, yedek sufoay olarak elbise giyip, orduda I 
hizmet görenlerden, Ordu Yardımlaşma Kurumuna I 
ıbir para kesiliyor; sonunda da bu paralar geri veril- I 
miyor. Ben sayın albayımdan sordum; yedek subaylar I 
»teğmen olarak terhis olup ayrılsa da, ayrıldıktan son
ra, öldüklerinde, Ordu Yardımlaşma Kurumunca bir I 
maddî yardım yapılıyormuş; güzel b'ir sosyal hizmet, I 
bunu takdirle karşılıyorum. Ancak, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığının emrine verilenler, tabia- I 
tıyla öğretmenlik yapacaklar; resmî elbise de giymi- I 
yarlar - ki, maddede de, «...öğretmenlik görevleri sı- I 
rasında resmî elbise giyemezler, emsali yedek subay- I 
lan kadar hizmet yaparlar» diyor - bunlardan da, aca- I 
ba, yedeksufbay olarak öğretmenlik yaptıkları sırada, I 
Ordu Yardımlaşma Kurumuna bir kesenek kesilecek I 
mi, kesilmeyecek mi? Ben, bunun kesilmemesinin da- I 
ha doğru olacağı kanısındayım ve bunun için de bir I 
önerge verdim... j 

NEVZAT YAĞCI '(Elazığ) — Kesilmiyor zaten. 
HİLMÎ NALBANTOĞLU (Devamla) — Kesilip 

kesilmeyeceğini bilmiyorum; kesilmeyecekse daha iyi, 
kesilecekse eğer... 

NEVZAT YAĞCİ (Elazığ) — Asker değil ki, rüt
beli olmayandan zaten kesilmez. 

HtLMt NALBANTOĞLU ı(DeVamla) — Ney
se... 

Bir diğer konu da, maddede, «Bu yükümlüler; 
öğretmenlik görevleri sırasında resmî elbise giye
mezler, emsali yedek subaylar kadar hizmet yapar
lar» diyor, güzel; «... hizmetleri askerlik şubelerin
den sevk tarihinde' başlar» diyor, doğru; «... görev 
yerleri Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca 
belirlenir» diyor, doğru; «... hizmetleri sonunda 
asteğmen olarak terhis edilirler» diyor. Bu yüküm
lüler, orduda da fiilî olarak asteğmenlik hizmeti 
yapmadııklarına göre; - biz asteğmenlik yaptık, teğ
men olarak terhis olduk çok şükür, sonradan da 
yüzbaşılığa kadar yükseldik - bunlar asteğmen ola
rak kalacaklar; o da doğru, o da iyi. 

Maddenin üçüncü fıkrasını okumaya devam edi
yorum: «... bu görevleri sırasında usulüne göre öğ
retmenlik mesleği ile ilişkileri kesilenler kalan hiz
metlerini er olarak tamamlamak üzere...» diyor. Şim
di, buradaki «usulüne göre» ibaresinden maksat ne
dir? 

Diyelim iki, ben öğretmenim; temel askerlik eği
timimi yaptım, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı be'n i istedi ve Öğretmen olarak bakanlığın emri
ne gittim; yani, üç ay temel askerlik eğitimimden 
sonra resmî elbise giymeden yedek subay oldum. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı emrinde gö
revlendirildiğim içim gittim, ekim ayından taa' ma
yıs ayı sonuna kadar bir köyde öğretmenlik yap
tım. O arada bir suç işlersem, benim yedek subay
lık hakkım elimden alınacak; ama bir suç işleme-
mişsem ne olacak?... Namusumla öğretmenliğimi 
yapıyorum, vazifeme de bağlıyım, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığından gele'n müfettişler de olum
lu sicil vermişler; fakat mayıs ayı bitmiş, öğrencileri 
bir üst -sınıfa geçirmişim, çocuklara karnelerini de 
vermişim; hizmetim 'bitmiş, okul tatil olmuş; o za
man bana, usulüne göre, «öğretmen olarak hizmeti
ne ihtiyaç kalmadı» mı denecek, veyahut da eğer 
bir suç işlemişsem, tabiî usulüne göre ceza verilmiş 
olacak ve ben, yedek subaylık hakkımı kaybetmem 
lazım - ki doğru - fakat buradan o anlaşılmıyor, bu
nun açıklığa kavuşturulması gerektiği kanısındayım. 
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Demek istiyorum iki, ben dürüst bir şekilde" görevi
mi yapanken, mayıs ayı sona ermiş, okul tatil ol
muş; falkat yedek subaylığım, yani askerlik müddetim 
daha eylül ayında bitecek; o yaz mevsiminde beni er 
olarak mı göndereceksiniz? «Usulüne göre öğretmen
lik mesleğiyle ilişkileri kesilenler» ifadesinde açıklık 
olmadığı kanaatindeyim. 

Burada «... kalan hizmetlerini er olarak tamam
lamak üzere kıtalarına sevk edilirler ve bakanlıkla 
da ilişkileri kesilir» deniyor; yani, bence buna «ce-
zaen öğretmenlik» demek lazım. Usulüne göre, ta
til olması, yani öğretim müddetinin bitmesi sure
tiyle de benim öğretmenlikle ilişiğim kesilebilir. Bu, 
öyle de telâkki edilebilir demek istiyorum. 

'Ben, bunları dile getirmek istedim. Bilmiyorum; 
eğer, maddede bu konularda sarahat varsa mesele 
yok; - bu ikinci arz ettiğim konuda belki bir şey dü
şünülmez - ama sarahat yoksa, bir açıklama getiril
mesi lazım gelir kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbant-
oğlu. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Cevap arz edebilir miyim efen
dim? 

BAŞKAN — Yerinizden kısaca cevap arz ede
bilirsiniz efendim, buyurunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKt YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaş
lar; biz, maddenin yeterli açıklıkta yazıldığı kanaa
tindeyiz. Ancaik, Sayın Nalbantoğlu'nun sormuş ol
duğu OYAK kesintisi, tabiî bunlar için söz konusu 
değildir. Bunlar, Emekli Sandığına tabi olarak bu 
görevlerini yapacaklarından; ancak, ayrıldıkları va
kit yedek teğmen durumuna geliyorlar. Dolayısıyla, 
öğretmenlik görevini yaptıkları müddetçe' Emekli 
Sandığına tabi olacaklarından, başlarına herhangi 
bir kaza veya benzeri bir olay gelirse, tabiî Emek
li Sandığının kendi uygulaması içerisinde mütalaa 
edilecektir. 

Yalnız, konuşmasında «OYAK kesintisi yapılan 
yedek subayların öldükleri vakit» tabirini kullandı
lar. 'Bu, görev esnasında ölmeleri veya kazaya uğ
ramaları durumunda oluyor; yoksa hayatları boyun
ca sivil hayata atıldıklarında ve bilahara ölümlerin
de böyle bir yardım yapılmıyor. 

Arz ediyorum efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, oyla
maya geçmeden evvel teknik bakımdan bir hususu 
arz etmek istiyorum; oylamayla beraber düşünüle
bilir belki. 

BAŞKAN — Tabiî buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT ('Muş) — Birinci fıkranın son
dan ikinci satırındaki «arasında» kelimesi «arasından» 
olacak. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, öyle olması lazım gelir, o şe

kilde oylayacağım efendim, 
Bir önerge var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 552 sıra sayılı Yasa Ta
sarısının madde 4 ile, 1076 sayılı Yasaya eklenen Ek 
Madde 7'nin ikinci fıkrası sonuna, «'Bu ödemelerden 
Ordu Yardımlaşma Kurumu için herhangi bir öden
ti kesilmez» cümlesinin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu Ali Rıza Akaydın 
Erzurum Çorum 

Veysel Varol Hüseyin Avni Güler 
Erzincan istanbul 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor
lar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ- YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Maddenin birinci fıkrasının sondan bir evvelki 
satırında «arasında» olan kelimenin «arasından» 
olarak düzeltilerek 4 üncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum1: Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

5 indi maddeyi okutu> orum: 
MADDE 5. — İ l i 1 sayılı Askerlik Kanununun 

2850 sayılı Kanunla değ şik 2 ne i maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.. 

«Askerlik çağı her erkeğin esas nüfus kütüğünde 
yazılı olan yaşına göredir ve yirm'i yaşına girdiği sent 
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Ocak ayının birinci gününden başlayarak 41 yaşma 
girdiği sene Ocak ayının birinci gününde bitmek üze
re! en çok yirmibir sene sürer. Bu süre, Genelkurmay 
Başkanlığının göstereceği lüzum, Millî Savunma Ba
kanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla 5 
yıla kadar uzatılabilir veya kısaltılabilir, Yerli nüfus 
kütüklerinin birinde yazılı olmayan kimselerin yaban
cı kütükleri yerli kütükleri gibi sayılır.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz siteyen?... Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiş
tir. '' 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
İMADDE 6. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 

3081 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesinin 1, 
2, 3, 4, 5 ve 7 nci bentleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş bu maddeye aşağıdaki 13 üncü bent eklen
miştir. 

1. Her celp yılından evvel o yıl silah altına alı
nacak miktar, kaynak olarak Millî Savunma Bakan
lığınca tespit edilerek Genelkurmay Başkanlığına 
bildirilir. Genelkurmay Başkanlığı da Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ihtiyaç miktarını tespit ederek Millî 
Savunma Bakanlığnıa bildirir. 

2. O yıl askere alınacakların tamamı, mevcut 
celp sistemine uygun olarak temel askerlik eğitimine 
tabi tutulur. 

Her celp döneminde, eğitim merkezlerine sevk edi
len miktar Genelkurmay 'Başkanlığınca belirlenen 
miktardan fazla ise; ihtiyaç fazlası olan bu yüküm
lüler temel askerlik eğitimini müteakip, her yıl büt
çe kanunu ile belirlenen miktarda Türk Lirası bedel 
ödemek veya istekte bulunan kamu kurum ve ku
ruluşlarında görev.yapmak suretiyle askerlik hizmet
lerini yerine getirmiş sayılırlar. 

Yoklama kaçağı veya bakaya durumunda bulu
nanlar ihtiyaç 'fazlası kapsamına alınmazlar. 

3.i Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetle
rin ihtiyacı olarak belirlenen yükümlüler askerlik hiz
metini bu Kanun hükümlerine göre erbaş veya er ola
rak yerine getirirler. 

Bedel ödemek isteğinde bulunanlar ile kamu ku
rum ve kuruluşlarında görevlendirileceklerin mikta
rı, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç fazlası miktarın
dan az ise; geri kalan ihtiyaç fazlası yükümlüler 
kalan askerlik hizmetini, bu Kanun hükümlerime 
göre erbaş veya er olarak yerine getirirler. 

4. İhtiyaç fazlası yükümlülerle ilgili işlemler aşa
ğıda belirtilmiştir. 

A) Bedel ödemeye istekli olanlar ile ilgili işlem
ler: 

a) Temel askerlik eğitimlini müteakip, her celp 
döneminde, bedel ödeyecek yükümlü miktarı; Türk 
Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç fazlası ve kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından istenen yükümlü miktarı dik
kate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca tespit edi
lir. 

b) Askerlik yükümlülüklerini bedel ödeyerek 
yerine getirecekler istekle tespit edilir. 

c) İstekli miktarı Genelkurmay Başkanlığınca 
tespit edilen miktardan fazla olduğu takdirde; bedel 
ödeyecekler, bedel ödemeye istekli olanların tama
mının iştirak ettirileceği kura ile tespit edilir. 

- d) İstekli miktarı, Genelkurmay Başkanlığınca 
tespit edilen miktara eşit veya az ise; kuraya baş
vurulmaz ve bunların tamamı bedel ödeyerek asker
lik yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılırlar. 

e) Bedel ödemekten vazgeçen veya ödeme yü
kümlülüklerini vaktinde yerine getirmeyen yüküm
lüler, kalan askerlik sürelerini Türk Silahlı Kuvvet
lerinde erbaş veya er alarak tamamlarlar. 

f) Bedel ödeme esasları ve yükümlüler için uygu
lanacak işlemler ile bedel verecek yükümlülerin tes
piti işlemi Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenir. 

B) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendi
rilecek yükümlülerle ilgili işlemler: 

a) Yükümlü istihdam etmek isteyen kamu ku
rum ve kuruluşları, ihtiyaç miktarını her celp döne
minden iki ay önce bağlı veya ilgili bulundukları 
kanalı ile Millî Savunma Bakanlığına bildirirler. 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendi
rilecek yükümlüler, bedel ödemek isteyenler dışında 
kalan yükümlüler arasından, Genelkurmay Başkan
lığınca belirlenecek miktar ve esaslara göre, kura 
çekmek suretiyle .tespit edilir ve ayrılır. Genelkur
may Başkanlığınca Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı 
olarak önceden belirlenen tahsil ve meslek grupla
rında bulunan yükümlüler bu kuraya iştirak ettiril
mezler. 

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendiri
len yükümlülerin istihdam şekilleri ile tabi olacak
ları esa's ve usuller Bakanlar Kurulu Kararı ile tes
pit edilir.; 

d) 'İhtiyaç fazlası olarak kamu kurum ve kuru
luşları emrine! verilen yükümlüler hakkında firar, ha
va değişimi ve izin tecavüzü, kısa süreli firar ve izin 
tecavüzü suçlarından dolayı Askerî Ceza, Disiplin 
Mahkemeleri Kuruluşu Yargılama Usulü ve Disiplin 
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Suç ve Cezaları Hakkında Kanun ve Askerî Mahke* I 
meler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hüküm- I 
leri uygulanır. Bu konularda yükümlünün görev ye- I 
rine en yakın askerî mahkeme veya disiplin mahke- I 
rnesi yetkilidir. I 

e) Jîu yükümlülerin kamu kurum ve kuruluşla- I 
rında çalıştıkları süre içerisinde askerliğe elverişli ol- I 
madıkları yolundaki müracaatları askerî hastaneler I 
sağlık kurullarınca incelenerek, askerliğe elverişli ol- I 
madiği tespit edilenler hakkında «Türk Silahlı Kuv- I 
veüeri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği» hükümleri uy- I 
gulanır. I 

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edi- I 
lecek yükümlülerin muayene ve tedavileri ile her I 
türlü sağlık işlemleri görevlendirildikleri kamu ku- I 
rum ve kuruluşlarınca yapılır. I 

g) Yükümlülerin Silahlı Kuvvetlerdeki erbaş ve I 
erler gibi iaşe edilmeleri, giydirilmeleri, barındırılma- I 
lan ve diğer istihkakları Bakanlar Kurulunca belir- I 
ilenecek esaslara göre bağlı bulundukları kamu ku- I 
rum ve kuruluşlarınca karşılanır. I 

h) Yükümlüler diğer hususlarda verildikleri ka- I 
mu kurum ve kuruluşlar nın statüsüne tabidir. I 

5. Yükümlülerin çalıştırılacakları kamu kurum I 
ve kuruluşlarının Millî Savunma Bakanlığı ile ili- I 
sikleri, terhis işlemleri, kamu kurum ve kuruluşları I 
ile ilgili diğer hususlar Bakanlar Kurulu Kararı ile I 
tespit edilir. I 

7. Seferberlik ve savaş hallerinde, bu maddenin I 
-askerlik yükümlülüğünün be'del ödeyerek veya kamu I 
kurum ve kuruluşlarında çalışılarak yerine getirilme- I 
si ile ilgili hükümleri uygulanmaz. I 

13. Ülkenin bütünlüğünü, milletin birlik ve be- I 
raberiiğini bozucu faaliyetler ile Atatürk ilkelerine I 
aykırı davranışlar dışındaki sebeplerden dolayı Harp I 
Okullarından ilişiği kesilenlerin, bu okullarda oku- I 
dukları her tamamlanmış öğrenim yılının üç ayı mu- I 
vazzaflık hizmetinden sayılır. I 

Bunlardan 1076 sayılı Kanuna tabi olacaklar ile I 
bu yükümlülüklerini istekleriyle veya seçim sonucu I 
yedek subay adayı olamadıklarından erbaş - er ola- I 
raik yerine getirecekler hakkında bu hüküm uygu- I 
Janmaz.» I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. I 
Önerge vardır, okutuyorum: I 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 
Görüşülmekte olan 552 sıra sayılı Yasanın 6 ncı I 

madde ikinci fıkrası son kısmına aşağıdaki ibarenin I 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. I 
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Eklenti: 
Her yıl bütçe kanunu ile TL. olarak tespit edi

len bedel miktarını yurt dışında bulunan işçiler de 
rayiç döviz kuruna göre döviz olarak öderler ve 
2 ay temel eğitimlerini müteakip terhis edilirler. 

»Idris Gürpınar Hayrettin Ozansoy 
Muğla Diyarbakır 

Veysel Varol Alı Rıza Akaydın 
Erzincan Çorum 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı 'efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Katılmıyoruz efendim. 

PLAN VE 'BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİ'N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Akaydın. 
A. RIZA AKAYDIN (Çorum) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; şimdi yasaya göre her yıl büt
çe kanunu ile bedel miktarı tespit ediliyor ve yurt 
içindeki vatandaşlarımız bu yıl için 2,5 milyon lira, 
bundan sonraki yıllarda da belki değişik miktarda bu 
bedeli ödeyecekler; fakat, yurt dışında bulunan iş
çilerimiz bu bedelin belki iki katından daha fazla be
del ödüyorlar; yani, bugün ödedikleri bedel 15 bin 
mark. 

Bu konuda çok şikâyet mektupları alıyoruz, me
sela, geçenlerde Avustralya'dan bir mektup geldi, 
oradaki işçimiz der ki; «Ben asker olarak vatanî 
görevimi kısa da olsa yapmak ve memlekete olan 
hasretimi gidermek üzere kalkıp oraya geliyorum.» 
Avustralya'dan buraya kara ulaşımı yok, uçakla ge
lip uçakla gidiyor ve ayrıca orada alacağı ücretten 
iki ay mahrum oluyor ve üstelik Türkiye'deki vatan
daşlarımızın ödediği bödel miktarından iki kat da
ha fazla, yani 6 milyon liraya yakın bedel ödü
yor. 

Şimdi 'burada bir çelişki, bir değişiklik var; yurt 
dışında çalışan işçilerimizin hepsi, ortadirek dediği
miz köylü, işçi vatandaşlarımız. Neden Türkiye'de
ki vatandaşlarımızdan '2,5 milyon lira alıyoruz da 
bir sürü mahrumiyetlerle, sıkıntılarla dışarıda çalışan 
işçilerimizden - çok zengin - daha fazla alıyoruz? 

Avrupa'da çalışan işçilerimiz buraya gelmek için 
yol parası veriyorlar, iki ay orada alacakları üc
retlerinden fedakârlık ediyorlar; buraya geldikleri 
zaman da buradaki vatandaşlarımızın ödediği mikta-
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rın dki katından daha fazla bedel ödüyorlar. Bura
da büyük bir adaletsizlik, büyük bir haksızlık oldu
ğu kanaati ile bu önergemi verdim, takdir yüce he
yetinizin. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akaydın. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul, edenler... 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZİYA YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Bir açıklama yapmak istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylamaya başladık efendim. 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
6 ncı maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — il 111 sayılı Askerlik Kanununun 

1315 sayılı Kanunla değişik % ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 36. — Ertesi seneye bırakılanlar, erte
leme süreleri dolmadan kendi istekleri ile veya ertesi 
seneye bırakılma sebeplerinin ortadan kalkması ha
linde p yıl askere sevk ieklilebilirler. 

Ancak son yoklama, sırasında lise veya dengi 
okulu bitererek yurt içinde veya yurt dışında daha 
yüksek bir okula aynı yıl içerisinde giremediklerin
den askerliklerine karar 'alınanların istekleri halin
de askere celp ve şevkleri iki yıl geri bırakılır. 

Üç yıl veya daha aşağı öğrenim veren yüksek
okullardan mezun olanlarla, öğrenim gördükleri fa-, 
külte ve yüksekokulları bitiremeyerek ayrılanlardan, 
ayrıldıkları yıl askerliklerine karar alınanlardan öğ
renime devam etmek isteyenlerin askere celp ve şevk
leri bir yıl geri bırakılır. 

İki ve üçüncü fıkralarda durumları açıklananlar 
müteakip yılın Aralık ayının son gününe kadar bir 
yüksek öğrenim kurumuna girdiklerine dair belge 
getirmeleri halinde haklarında alınan karar, askerlik 
meclisıi toplu değilse idare kurullarınca ertesi sene
ye terk şeklinde değiştirilir. 

Ertesi seneye terk edilenlerden mezun olanlar ile 
çeşitli nedenlerle okulları ile ilişiği kesilenlerin bu du
rumları fakülte ve yüksekokullar tarafından iki ay 
(içinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bil
dirilir. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen?... Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler.. 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inoi maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8, — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 

aşağıdaki Ek madde 4 eklenmiştir. 
«Ek Madde 4. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanlığının ihtiyaç, göstermesi ve Genelkurmay Baş
kanlığının uygun görmesi üzerine, 1111 sayılı Kanuna 
tabi olarak silah altına alınacak yükümlülerden, bu 
Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan
lar ile mesleği öğretmen olan ancak bu göreve başla
mamış bulunanlar, bu Kanunun 10 uncu maddesinin 
4 üncü bendinde belirtilen işlemlere tabi tutulmaksı
zın ihtiyaç fazlası olarak ayrılırlar ve temel askerlik 
eğitimini takiben mezkûr Bakanlık emrine verilirler. 
Bunların miktarı belirtilen ihtiyacın altında olduğu 
takrirde öncelikle yüksekokul mezunu, bunların da 
ihtiyacı karşılamaması halinde, lise ve dengi okul 
mezunu yükümlüler, uygun nitelikleri taşımaları ve 
istekli bulunmaları şartıyla, ihtiyaç nispetinde temel 
askerlik eğitimini müteakip Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı emrine verilirler, ihtiyacın bunlarla 
da karşılanmaması halinde öncelikle yüksekokul me
zunu, bunların da ihtiyacı karşılamaması halinde lise 
ve dengi okul mezunu olup niteliği öğretmenlik yap
maya elverişli bulunan ancak istekli olmayan yüküm
lüler arasından yeteri kadarı kura ile öğretmen ola
rak ayrılır. Bunların görev yerleri Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığınca belirlenir. 

Askerlik yükümlülüğüne başlamadan önce bu Ba
kanlık kadrolarında öğretmen olanlar ile devlet me
muru olarak çalışanlar önceki memuriyetleri itibariy
le hak kazandıkları maaşlarını almaya devam eder
ler., Daha önce memuriyet görevinde bulunmayanla
rın, fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren, 
657-sayılı Kanun hükümlerine göre intibakları yapı
lır. Bunların maaşları Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığınca ödenir. 

Yükümlüler; öğretmen olarak görev yaptıkları su
rete resmî elbise giyemez ve iaşe edilmezler, hizmet 
süresi emsali erbaş veya erlerin hizmet süresi kadardır, 
bu süre askerlik şubesinden sevk tarihinden başlar, 
hizmetleri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesle
ği ile ilişkileri kesilenler geri kalan hizmetlerini er
baş veya er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk 
edilirler ve maaşları kesilir. 

Bu yükümlüler hakkında firar, hava değişimi, 
İzin tecavüzü, kısa süreli firar ve' kısa süreli izin te
cavüzü, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak sure
tiyle bakaya kalmak suçlarından dolayı Askerî C^za 
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Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargıla
ma Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Ka
nun ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. Bu konularda 
yetkili askerî mahkeme veya disiplin mahkemesi 
Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilir. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Soru sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, sorula
ra geçmedik. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Buyurun, sorunuzu sorun efendim. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Bu maddede «is

teğe bağlı», ifadesi var. İsteğe bağlı olduğuna göre, 
kişi istemez ise bu ihtiyaç nereden karşılanacak? 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZ-

TÜRK (Elâzığ) — Sayın Başkanım, isteğe bağlı diye 
bir hususa biz rastlamadık. Hangi paragrafta geçi
yor? 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Hayır, oradaki 
bir cümlede isteğe bağlı deniyor; tespit edilen kısım
lardaki yani. Yüksek tahsil ve ona bağlı kısımlarda 
isteğe bağlı olarak diye geçiyor. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elâzığ) — İsteğe bağlı olmayarak. 

SABİT BATUMLU (istanbul) — Tespit edilen 
yüksek tahsil ve ona bağlı olan kısımlardaki ayrılma 
şekli, isteğe bağlı olarak geçiyor. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — İsteğe bağlı olmayaraktır herhal
de o. 

SABİT BATUMLU (istanbul) — isteğe bağlı ola
rak; istemez ise bu ihtiyaç nereden temin edilecek? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elâzığ) — isteğe bağlı olmayarak; yani kişi
nin isteğine bağlı olmaksızın mecburî kura olacak. 
Eğer yeteri kadar yoksa mecburen gönderilecektir. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Kişinin isteği ol
madığı takdirde nasıl olacak? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elâzığ) — Efendim paragraf şöyle: «Uygun 
nitelikleri taşımaları ve istekli bulunmaları şartıyla, ih
tiyaç nispetinde temel askerlik eğitimini müteakip 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine veri
lirler.» Bu kadar açık. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 1076 sayılı Kanuna aşağıdaki Ge

çici 8, 9 ve 10 uncu maddeler eklenmiştir. 
«GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte, Silahlı Kuvvetlerde yedek subay ola
rak yükümlülüğünü yerine getirmekte olan öğretmen
ler, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca ihtiyaç 
gösterilmesi ve Genelkurmay Başkanlığınca uygun 
görülmesi halinde istekleri üzerine Bakanlığa bağlı 
okullarda geri kalan hizmetlerini tamamlarlar ve hiz
met süresi sonunda, subay. Sicil Yönetmeliğine göre 
gerekli ve yeterli sicil almış olanlar teğmen, diğerleri 
de asteğmen olarak terhis edilirler. Bunların terhisle
rine kadar Silahlı Kuvvetler ile ilişikleri kesilmez ve 
maaşlarını aynen almaya devam eder. Bunlara öğret
menlikten dolayı ayrıca bir ücret ödenmez. Bu süre 
içerisinde resmî elbise giyemezler.» 

BAŞKAN — Geçici 8 inci madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok, 

Geçici 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Geçici 8 inci madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici 9 uncu maddeyi okutuyorum: 
«GEÇİCİ MADDE 9. — Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihte bu Kanun hükümlerine göre askerlik çağı 
yaş sınırını geçmiş olan yedek subay ve yedek as
kerî memurlar çağ dışına çıkarılırlar.» 

BAŞKAN — Geçici 9 uncu madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Geçici 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 10 uncu maddeyi okutuyorum: 
«GEÇİCİ MADDE 10. — Bu Kanunun yürür

lüğe girdiği tarihe kadar saklı, yoklama kaçağı ve 
bakaya durumunda olan yedek subay adaylarından is
tekli olanlar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 2 yıl içinde başvurmaları, başvurunun yapıl
dığı yılın Bütçe Kanununda 1111 Sayılı Kanuna tabi 
yükümlüler için belirlenen miktarda bedeli bir defa
da ve peşin olarak ödemeleri ve temel askerlik eği
timini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini erbaş-
er olarak yerine getirmiş sayılırlar. 

Bunlardan 1946 ve daha yaşlı doğumlu olanlar te
mel askerlik eğitimine tabi tutulmazlar. Ancak öde
yecekleri bedel miktarı Kanunda belirlenen bedelin 
iki katıdır. 

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler 
hakkında adlî takibat yapılmaz. 
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Bedelin ödeme usul ve esasları ve uygulama ile 
ilgili diğer hususlar Bakanlar Kurulu Kararı ile dü
zenlenir.» 

BAŞKAN — Geçici 10 uncu madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 552 sıra sayılı Yasa, Tasarısı

nın geçici 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

1076 sayılı Yasaya tabi yükümlülerden kendi is
teği veya yetenek testi sonucu 1111 sayılı Yasa hü
kümlerine tabi tutulanlar da bu yasanın bedelli as
kerlik maddesinden yararlanırlar» 

Ali Rıza Akaydın Veysel Varol 
Çorum Erzincan 

tdris Gürpınar Halil Nüzhet Goral 
Muğla Aydın 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATT1N ' FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Bir gerekçeyle katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Sayın Başkan, değerli' üyeler; ge
çici 10 uncu maddeyle ilgili açıklamalarımızı şu şe
kilde yapabiliriz. 1929 yılından bugüne kadar, 1111 
sayılı Askerlik Kanununa tabi olup da, bu görevini 
şu veya bu şekilde yerine getirmemiş olanların miktarı 
takriben 300 bin dosyayı oluşturmaktadır. Ayrıca, 
1076 sayılı Kanuna tabi olup da, görevini yapmamış 
olanların miktarı da takriben 30 bindir. Bunların ta
kibi için devletimizin yapmış olduğu masraflar bü
yük yekûn tutmakta ve askerlik şubelerimiz fevka
lade yoğun çalışma içinde bulunmaktadır. 

Bu durumda olanların, bu koşullar içerisinde, bir 
defaya mahsus olarak, iki yıl içerisinde başvurmaları 
kaydıyla, bu düzenlemeyi getiriyoruz. 

Önergeye katılmıyorum. 
Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Akaydın. 
A. RIZA AKAYDIN (Çorum) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; ben bu önergemi şu maksatla 
verdim. Gerçi, Sayın Bakamım bana biraz açıklama
larda bulundular; ama önergemi yine de açıklamak 
istiyorum. 

1076 sayılı Kanuna tabi olup da, yoklama kaçağı, 
bakaya, saklı olanlar var. Yani, yedek subay hakkı
nı kazanmış personel var; bunlar şimdiye kadar gel
memişler, askerliklerini yapmamışlar. Yani, bunlar as
ker kaçağıdırlar. Bunları temizlemek maksadıyla bir 
yasa getiriyoruz; iki yıl içerisinde bunlar müracaat 
eder ve bedellerini de öderlerse, üç ay temel eğitim
den sonra askerliklerini yapmış sayılıyorlar. 

Bir de, bugün için 1076 sayılı Yasaya tabi çocuk
larımız var. Belki içlerinde sizlerin de çocukları ola
bilir. Bunlar zamanında geliyorlar, kanunî hiçbir ge
cikme yapmadan, bakaya olmadan askerliğe müracaat 
ediyorlar. Biz bunları kendi isteklerine veyahut silahlı 
kuvvetlerin yaptığı yetenek testine göre 1111 sayılı Ya
saya tabi tutuyoruz. Yani, diyoruz ki, «Size yedek 
subaylık hakkı vermiyoruz; hem ihtiyaç fazla, hem 
de çeşitli nedenlerle sizi er ve erbaş yapacağız.» Er 
ve erbaş oldukları zaman, bunlar 1111 sayılı Yasa
ya tabi oluyorlar. 1111 sayılı Yasada er ve erbaşlar 
için bedel hakkı var. Bunları hem l l l l ' e tabi tutu
yoruz ellerinden yedek subaylığı alıyoruz, er ve er
baş yapıyoruz, hem de llll 'den faydalananlara ver
diğimiz bedel hakkını bunlara vermiyoruz... 

Şimdi, bu tasarı bir defaya mahsûs, birikmiş olan
ları temizlemek bakımından getirilmiş olsa dahi, bun
dan sonrakiler için, yoklama kaçağı ve bakaya olan
lara bir teşvik olur. Yani, «Ben geldim, zamanında 
müracaat ettim, bana bu hakkı vermediniz». Yarın yi
ne gelmeyenler olacak, birikecek ve onlar diyecekler 
ki, «Yine böyle bir af yasası çıkarırlar, biz de ondan 
faydalanır bedelli askerliğimizi yapar üç ay sonra ter
his oluruz.» Böyle diyebilirler, düşünebilirler. 

Onun için, kanaatimce bu hassas bir konu. Ma-
' dem bu çocukları da" biz er yapıyoruz, yedek subay

lık haklarını ellerinden alıyoruz, bunları da diğer er 
ve erbaşlar gibi bu yasanın hükümlerinden faydalan-
dırırsak iyi olur kanaatindeyim. 

Takdir yüce heyetinizindir, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Geçici 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 10 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

284 — 



T. B. M. M. B: 91 16 . 4 . 1987 0 : 1 

Çerçeve 9 uncu maddeyi kabul edilen 8, 9 ve 10 
uncu geçici maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum : 
9 uncu maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 9 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. —- 1111 sayılı Askerlik Kanununa 

aşağıdaki Geçici 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeler 
eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 19. — Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, bu Kanun hükümlerine göre askerlik 
çağı yaş sınırını geçmiş olanlar çağ dışına çıkarılır
lar.» 

BAŞKAN — Geçici 19 uncu madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

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

Geçici 20 nci maddeyi okutuyorum : 
«GEÇİCİ MADDE 20. '— Bu Kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte saklı, yoklama kaçağı veya baka
ya durumunda olan yükümlüler, Kanunun yayımı ta
rihinden itibaren 2 yıl içinde askerlik şubelerine baş
vurmaları halinde, bu Kanunun bedel ödeyerek as
kerlik hizmetini yapma veya kamu kurum ve kuru
luşlarında görevlendirilmeye ilişkin hükümlerinden ya
rarlanırlar", 

Bunlardan 1946 ve daha yaşlı doğumlu olanlar 
temel askerlik eğitimine tabi tutulmazlar. Ancak bir 
defada ve peşin olarak ödeyecekleri bedel miktarı 
Bütçe Kanununda belirlenen bedelin iki katıdır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 21 inci maddeyi okutuyorum : 
«GEÇİCİ MADDE 21. — Bu Kanunun 6 nci 

maddesinin 13 üncü bendi kapsamına giren 29 yaşını 
tamamlamamış yükümlüler (silah altına almanlar ha
riç) yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunsa
lar dahi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
6 ay içinde kayıtlı oldukları askerlik şubelerine baş
vurmaları halinde bu Kanun hükümlerinden yararla
nırlar. 

Ancak bu durumda olanlar silah altına alındıkla
rında, haklarında Askerî Ceza Kanunu hükümlerine 
göre işlem yapılır.» 

BAŞKAN — Geçici 21 inci madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Geçici 21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 21 inci madde 
kabul edilmiştir. 

[ Geçici 22 nci maddeyi okutuyorum : 
«GEÇİCİ MADDE 22. — Bu Kanunun yürürlü-

I ğe girdiği tarihte silahlı kuvvetlerde er veya erbaş 
I olarak yükümlülüğünü yerine getirmekte olan öğret-
I menler, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca 
J ihtiyaç gösterilmesi ve Genelkurmay Başkanlığının 
I uygun görmesi halinde, istekleri üzerine geri kalan 
I hizmetlerini Bakanlığa bağlı okullarda tamamlarlar ve 
I terhis edilirler. Bunların fiilen öğretmenliğe başladık-
I lan tarihten itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
I nunu hükümlerine göre intibakları yapılır, öğretmen 
I olarak çalışacakları süre içerisinde maaş ve özlük 
I haklarını kendi statüleri içinde Bakanlık bütçesinden 
I alırlar.» 
I BAŞKAN — Geçici 22 nci madde üzerinde söz 
j isteyen?.. Yok. 
I Geçici 22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
I Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I Geçici 23 üncü maddeyi okutuyorum : 
«GEÇİCİ MADDE 23. — Bu Kanunun yürürlüğe 

I girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı du-
' I rumunda olan yükümlülerden, yurt içinde veya yurt 
I dışında herhangi bir yükseköğrenim kurumuna girme-
I ye hak kazanmış veya kayıtlarını yaptırmış ve 29 ya-
I şını doldurmamış olanlar hakkında, bir yıl içinde mü-
I racaat etmeleri halinde ertesi yıla terk işlemi yapılır.» 

I BAŞKAN — Geçici 23 üncü madde üzerinde söz 
I isteyen?.. Yok. 
I Geçici 23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
I Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Çerçeve 10 uncu maddeyi, kabul edilen geçici 
I 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddelerle birlikte öyları-
I niza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 10 
I uncu madde kabul edilmiştir. 

I 11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Bu Kanunla, 1076 sayılı Kanuna 

I eklenen ek 7 nci madde ile, 11.11 sayılı Kanuna ekle-
I nen ek 4 üncü maddenin uygulanmasıyla ilgili husus-
I 1ar, Millî Savunma Bakanlığı ile Millî Eğitim Genç-
I lik ve Spor Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yö-
I netmelikle düzenlenir. 

I BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

I 11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 12 nci maddeyi okutuyorum : 
I MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-
I rürlüğe girer, 
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BAŞKAN — Madide üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının (tümü üzerindeki müzakereler tamam

lanmıştır. 
Oyunun rengini belirtmek üzere, Sayın Büriee'ye 

söz veriyorum. 
Lehte zannediyorum Sayın Bürke? 
MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Denizli) — Aleyhte 

.Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Sayın Bürke. 
MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; bu yasa tasarısı üze
rinde görüşlerimizi, gayet tarafsız ve içinden gelmiş 
bir arkadaşınız olarak ve sizlere de tercüman oldu
ğum düşüncesiyle bildirmiştim. 

Bu yasa tasarısı kabul edilmiştir, yürürlüğe gire
cektir. Bu vaziyette ne olacaktır? Herhalde hüküme
tin umudu şu: Amaç, yılda, 200 milyar liralık bir ge
lir sağlamak; ama bu arada bahsettiğimiz, kısaca 
değindiğimiz yurt savunmasında zafiyetler, zayıflama
lar ne olur? Ne olursa olsun düşüncesiyle bu yasa 
tasarısı getirilmiş bulunuyor. 

Eğer 1984 yılında getirilen yasa, yani kuraya da
yanan Bedelli Askerlik Yasası netice vermiş olsaydı, 
gelir bakımından, yeni kaynak bakımından para ge
tirmiş olsaydı, bu yasaya ihtiyaç yoktu. Şimdi, daha 
evvel işlemeyen ve umulan bulunamayan bir yasa
nın yenilenmesi şeklinde bu yasa tasarısı gelmiş olu
yor. 

Edindiğimiz; bilgiye göre senede ancak üçyüz dört-
yüz kişi bedel verebilmiş; 1984 yılında çıkan Bedelli 
Askerlik Yasasına göre. Üçyüz dörtyüz kişinin bedel 
vermesiyle ne olacak, ne kadar para gelir? Evet, pa
ra bulalım; çok güzel kaynaklar var, niye onları yok-
lamıyoruz, niye Ortak Savunma işbirliği Anlaşmasını 
eşit koşullar altında getirmiyoruz, niye bu kadar üs
ler, tesisler verdiğimiz halde karşılığını alamıyoruz, 
niye bir şey isteyemiyoruz?.. Bunlar varken, bu ka
dar kolaylıklar varken, silahlı kuvvetlerin savunma gü
cünü ve yurt savunmasını bu kadar zafiyete uğrata
cak bir yasa tasarısını cesaretle nasıl getiririz?.. 

Arkadaşlar, çok uzun zaman geçmedi; Kıbrıs 
Harekâtında neler çektiğimizi; içinde bulunanlar bi
lir. Karşımızda hiçbir kuvvet olmadığı halde titre
dik ve eğitim noksanlığından yakındık, gereç nok-. 
sanlığından yakındık, haberleşme noksanlığından ya
kındık. Bundan sonra ne olacak; daha kötü duruma 
gelecek. Er zafiyeti yüzünden yakındık, her bakım
dan yakındık; bu arada bir savaş çıkarsa milyonlarca 
insan, eğitimsiz nasıl savaş yapabilir?.. 

Ben, yine umudumu, 1984 yılında çıkan yasa na
sıl böyle değiştirildiyse, bu 1987 yasa tasarısı da, 
umarım bundan beklenen netice alınmaz da, tekrar 
ele alınır ve düzeltilir. 200 milyar lira bulur muyuz, 
bulamaz mıyız?.. Yine bulamayacaklar; çünkü, bu 
memleketin askerliğe olan bağlılığı, bu memleketin 
savaşmaya olan isteği, tarihsel gücü, yasalar ne olur
sa olsun, hiçbir zaman yok edilemez. Türk insanı 
mücadelecidir, savaşçıdır, eşit koşullar altında ölüme 
gider; ama bu şekilde zengin fakir ayırımı ile altta
kiler üsttekiler ile artık bir neticeye varamayız. 

Bunun yakın zamanda tekrar ele alınacağı, dü
zeltileceği umudundayım ve umarım bu yasanın uy
gulanmasından sonra, burada otomatik olarak ANAP 
sıralarında oy verenler ve bunun lehinde oy kulla
nanlar da, uygulamasının neticesini görürler; inşal
lah gelecek seçimden sonra da, burada olurlar ve 
bugünü hatırlarlar. Uygulamada görülenler, eğer bek
lenen neticeyi verir, savunmamızda zafiyet yaratmaz-
,a, hepinizden - ben belki; o zamanlar olmayacağım, 
mutlaka olmayacağım- özür dilediğimi o zaman ha
tırlayın. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bürke. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır. Milletimize hayırlı, uğur

lu olsun. (Alkışlar) 
Salyın Bakan, tasarının kanuınliaşlması vesilesiyle 

yülkisiek Meclîse teşekkür sadedinde slöz istemişlerdir; 
kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZBKt YAVUZ-

TÜRİK tfElazığ) _ Sayın Balkanım, kıymetli mllet-
vdklilleiri; huzurunuzda kalbul editoiş olan gerek İMİ 
sayılı Aslkeriük Yasası ve gerekke 10716 sayılı Yasayı 
iigülendiiren madıdeilerin büiyülk bir anlayış içerisinde 
ik'albui ediıimiş olması nedeniyle, hepinize teşe'k'kürle-
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rim'i sunuyorum. Ancak, bu araıda şunları da ilave 
etmek isterim : Gerçi, tasarımızın genel görüşme
sinde ve daha sonra maddeler üzerinde yapıilan bazı gö
rüşmelerde, bazı arkadaşlarımız konumuzla ilgili ol
mayan ve gerçekten yıllık bütçe görüişimeleri esna
sında yapılagellmeklte olan konuşmaları tekrarladılar; 
Iben, o nedenle konulmaların bir bölümüne teşek
kürlerimin yanında, bazı izalhatlan yapmak durumuy
la karşı karşıya kaldım ve onu. da şimdi yapıyorum. 

Ş.imdi, gerek.... 
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 

usul ihlal ediliyor; son söz üzerine Sayın Balkan açık
lama yapıyorlar. 

'HAİŞKAN — Ben izahata girerlerse ikazımı ya
panım efendim. Dikkatle takip ediyorum. 

MJİİIJLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Devamla) — Slülalhlı Kuvvetlerimizin güçilen-
mösli için hükümetimiz ve yapılaigellmekte oilan büyük 
çialbalar ve özellikle yüce Medlisim'izin bu çabalara 
ıgöislfcermiiış dlıduğu yüksek anlayış için, ben tekrar tekrar 
teşekkürlerimi sunarım. Her gün günlük basınımızda 
yer almakta olan, savunmamız1 a ilgili, savunmamızın 
igüçlenımesiyle ilgili yapılmakta plan, gsrçek'i-cn büyük 
'heyecan duyduğumuz; gerek F-1I6 projesi olsun, sıi-
lanilı kuvveftleri'mizliin diğer modernizasyon çalbaları 
için olsun yapmış olduğunuz katkılar, gerçekten Mec-
lisimiziin yüce lakdiderine mazhar olmaktadır; bu ne
denle ben, hepimize saygılarımı tekrar sunmak İste
rim. 
• Teşekkürlerimle efendim. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ededm Sayın Bakan. 
Gündemimize devam ediyoruz. 
2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Arıcılık Ka

nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı >: 514) 

IBAŞKAN — «Kanun Tasan ve Tdkffleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının ikinci sıra
sındaki, İçel M:illWtivtekiılı Edl'p Özjgenç'ln, Arıcılık Ka
nunu Tekili ve Tarım Orman ve Köylişleri Komis
yonu Raporunun müzakere'sline geçiyoruz. 

(Komisyon ve hükümet?.. Yok. 
Entelenm^tir., 
3. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcek-

çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayıst : 515) 

16 . 4 . 1987 0 : 1 

IBAŞKAN — Üçüncü sıradaki, İçel Milletvekili 
Edip Özgenç'in, İpeklböcekçiliği Kanunu Teklifi ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporunun 
(müzakerecine geçiyoruz. 

(Komisyon ve hükümet?.. Yok. 
Brtelentaişltlir,, 
4. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı ve 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/826) (S. Sayısı : 544) 

BAŞKAN — Dördüncü sıradaki, Sağlık Hizmet
leri Temel Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Solsyal İş
ler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının mü
zakeresine geçiyoruz. 

KomOsyon ve hükümelt?.. Yok. 
Erlfcelenm'iştir. 
5. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan

bul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, 21.12.1959 ta
rih ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bâzı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) 

IBAŞKAN — Altaışjbeşlinci sıradaki, Muş M>il-
leltiveküi Alaaitltin Fıfaıt ve İstanbul MıilleiHvekild Bü
lent Akarcalı ;nın, 21.12.1959 tarifi ve 7397 sayılı 
Süiıgorta Şiırketilerinin Murakalbeisi Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değişitirilmeisli, Bazı Maddelerin'in 
Kalldınlması ve Bu Kanuna (8) Ek ve (4) Geçici 
Madde Eklenımesii Hakkında Kanun TekHiıfii ve Ada
let; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
porlarının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
YILMAZ İHSAN HASTtMK C^nıbul) — Hü

kümet de, komisyon da bu Mealisin çalışmasını is
temiyor. Ondan sonra da acele acele toplantı için 
getiririsiniz buraya. 

'BAŞKAN — Bugün için görüşme konumuz kal
mamıştır. 

Meclis araştırına önergeleriyle, sözlü soruları gö
rüşmek için, 21 Nisan 1987 Salı günü saat 14.30*da 
itiopilanmak üzere Birleşiiimi kapatıyorum. 

Kapanma Saatli : 16,40 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

91 INCt BİRLEŞİM 

16 . 4 . 1987 Perşembe 

Saat : 14.30 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergesi (10/57) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 29 arkadaşının, yurt dışında yerleşmiş bulunan va
tandaşlarımızın demokratik ve laik cumhuriyet ilke
lerine ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı örgüt
lenmiş güçlerin etkilerinden korunmaları, maddî ve 
manevî yönden desteklenmeleri için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

2. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 
10 arkadaşının, Türkiye-ABD ilişkilericde mevcut 
olduğu iddia edilen aksaklıklarla bu konuda alınacak 
tedbirleri ve SEİA anlaşmasının her iki ülkeye sağla
dığı yararları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi 
(10/53) 

3. — Zonguldak 'Milletvekili Cahit Karafcaş ve 16 
arkadaşının, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege 
sorununun sağlıklı bir çözüme ulaştırılabilmesi için 
konuyla ilgili olarak bugüne kadarki gelişmeleri ve 
lalınan önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın

ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/54) 

4. — Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadık
lar ve 11 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan tütün 
ekimi ve sigara ithalatı politikasından kaynaklanan 
sorunları ve BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

5. — Hatay 'Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu ve 12 arkadaşının, Hükümetin ekonomik politi
kasından kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, öde
meler dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi so-
runljara karşı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Mületvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

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

5. — İçel Milletveküi Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 



6. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'm, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

7. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma' haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

8. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

9. — .Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ ilinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

10. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

11. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

1.2. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli ilinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so 
ru önergesi (6/876) (1) 

13. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'lin, YliBt-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi, ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

14. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına Mis
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

15. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

16. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü sor önergesi (6/817) 

17. — Manlbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

19. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (.1) 

20. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/838) 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş ilinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

22. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman iş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

24. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

25. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

26. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

27. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLIK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

28. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, istanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 



29. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

30. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır ilinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

31. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

32. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır ilinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

33. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin ili idil ilçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

34. — Hatay Milletvekili Mustafa Mutat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

35. — istanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarmca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

36. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu ilçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

38. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoluıdaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) <1) 

40. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

41. — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

42. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

43. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

44. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezifin, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye ^başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli kaynalklardan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

45. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

47. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İllinde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 

49. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 



50. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke, arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

51. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) '(1) 

52. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

53. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 
kullanılmalk üzere satın alındığı iddia ©dilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

54. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

55. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 

56. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

57. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

58. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

59. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

60. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

61. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

62. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «'başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

63. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişiklin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) (1) 

64. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

65. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) d) 

66. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz İlçesinin Atıat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

67. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
liralık kaçak malın «sac» adı altında Türkiye'ye so
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

68. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin Hinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezitiin, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
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pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

71. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık
çı barınağı yapüması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

72. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

73. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

74. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

75. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

76. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala 
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

77. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houstön irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

78. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

79. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

80. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top1u tş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

81. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

82. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

83. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

84. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

85. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

86. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

87. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

88. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Aıtakh'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşif 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

89. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıl 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma-
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mız için ülkemize baskı. yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

90. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Sov
yetler Biriliğinden ahnacalk doğal gazın alımına, 
nakline ve tüketimine Miskin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

91. — İstanbul Milletvekili İbrahim Uraİ'ın, NATO 
Genel Sekreterlinin Türk * Yunan mıünasebetlerindeki 
tutumuna il'işlk'in Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önerigesli (6/962) 

92. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, is

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni tslirriyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili ihsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1. inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

2.'— İçefl Miİdthtetti Eldiip Özgfençlin, Aracılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari- -
hi : 12.1.1987) 

3. — İçel MiSifleltjvelkilli Efdıi'p Özfgienç%ı, İpddböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarihi : 12.1.1987) 

4. — Sağlık Hiızımlelörd Ternlefl! Kanunu Tasfarası ve 
Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/826) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1987) 

5. — Ü6.6.1927 talriiMÜ ve 1076 sayılı Yedek Su
baylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve 
Üç Geçici Madde Eklenmesi, 21.6.1927 tarihli ve 
1111 sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/828) (S. Sayısı : 552) (Dağıtma tarihi : 9.4.1987) 

X 6. — Muş iM(Mle*ttvidklifl.(i Akaittim Fıtrat ve tsltan-
'bul Milletvekilli Bültent Akarealı'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta ŞJirketlerin'in Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayii ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma 
tarihi: 13.4.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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