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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. —GELEN KÂĞITLAR 

III, — YOKLAMA 

HV. — BAŞKANLIĞIN GBNEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
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il'. — Ankara Milletvekili Nejat Abdul
lah Resuıloğlu'nun, Kırıkkale'deki bir fabrika
nın satışı ite ilgili ıgündem (duşa hir 'konuşma
sı; Sanayi, ve Tica.net Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın cevabı ve Ankara) M i lltefive!kil 1 c r i Al
paslan Pehlivanlı ile Hazum Kutay'ım ayn* ko
nuda açıklamaları 282:290 

2. — Hatay MMetivekili Tevfik Bilail'un, 
ülkemizi ziyaret ©den Iran Başbakanı Müsa
vimin davranışı, ibazı ziyaretlerinin yıarattağı 
endişe; Türkiye'de gerçekleştirilmek istenen 
yönetim sistemi, laiklik' Ve gelişen irticaî olay
larla, 'bunlar karşısında hükümetin tutumu 
ve zihniyeti konusunda gündem dışı konuş
ması 290:291 

Sayfa 
3. — Rize MillejtVekili Felhlmi Memişüğttu' 

ınun, Fvizlelde ha fen devam eden yaş çay alımı 
ite çay üreticisinin sorunları ve yeni açulması 
planlanan çay alanları konıusundîa. gündem dı
şı konuşması 291:293 

B) Öneriler 293 
a) Danışma Kurulu Önerileri 293 

1. — Blulgünkü gündemin «Kanun Tasarı 
ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di-
gsr İşler» kısımının 11 inci sırasında yer alan; 
2863 sayılı Kü'ltür ve Tabiat Varlıklarını Ko
ruma Kanununun Bazı Maddelerimin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Dklen-
omesi Hakkında Kanun Tasarlısının (1/1861) 
(S. Sayısı : 593), ıbu ıböllümün 1 inci sırasına 
alınması ve görüşmelerine başlanılmasına iliş
kin 

2. — Millî Güvenlik Konseyinin yapmış 
olduğu (|1I89) 'birleşime ait görüşme tutanakla
rından; 13.12.1981 tarihli 38 inci, 20.5.1982 
tarihli 105 inci, 29.11.1983 tarihli 187 nci Biir-
lıeş'mlere ait olanlar dışındaki {186) adet bir
leşimin görüşme tutanakllarının, İçtüzüğüm 72 
nci maddesi {gereğince yayımlanmasına ilişkin 

293 

293! 
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Sayfa ' 
V. — GBNİSORU, GENEL GÖRÜŞME, 

MGCLtiS (SORUŞTURMASI VİE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI 294 

A) öngörülmeler 294 
1. — tsltanıbul Millötivekili Yılımaz İhsan 

Hasıtürk ve 27 (arkaldiaşımiin, Taşdelen Memba 
(Suyunun iıfoafesi ve ihalenin ıfleslbi ite ilgili iid-
Idialarıtn gıerçeklik' dbtfeceısilni ve olayın sorulm-
llularımı ıfosjpit ejtimdk amacıyla Anayasanın, 
98 JırLCİ, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü »madde
leri uyarınca fak Mecftiıs araşiturması açıtaası-
na ilişkin önergesi (10/60) 294:295 

VI. — KANUN TASARI YE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 296 

;i. — '2863 Sayılı Külttür ve Tabiat Varlık
larımı Konulma Kanunun un Bazı Maddeleri
nim Değiştirilmesi ve IB'u Kanuna Bazı Mad
deler Elkleınımiesi Hakkımda Kan,ün Tasarısı ve 
'Bayındırlık, İmar, Ul/aşitırima ve Turizmi1; Plan 

• 

ve Bütçe Kamijsyonları raporları (1/861) (S. 
Sayısı : 593) 296:312,318,349:352 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin 
Araıs, İstanbul Miillıetvekiii Reışit Ülker, Kah
ramanmaraş Milletvekili Rıfat 'B'üyazııit, Afyon 
Milletvekili Metin Bahbey, Sivas Milletvekili 
Muistaıfa Kemal PalaoğCu ve IBalıkesir Millet
vekili Fenni Üs liimy elenin, Türkiye Büyük Mil
let M'eclisıi llçjtüziüğü Tejklifi ve Çoruim Millet
vekili Ihisan To|mjbuş'u.n, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu '(2/191, 2/203) ($. Sayısı : 
344 ve 344'e 1 inci Ek) 312 

3. — IBİr Siya,sî Partiden. İstifa Ederek 
D.S.P. Kurucuları Arasımda yer Alan, Dört 
M'ilMvekilİ ite Bir Siyasî iFartilden Kesim İh
raç Eldüldiklfen Sonra DJS.P.tye Giren Bir Mil-
lietivtekilıinin, Anayasianım 84 üncü Maddesi 
Muvacehesinde Hlufkulkî Durumlarıma Dair 
Öaşkanlılk Divanı Kararı ile Başkanlık Tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komvsyomları 
Üyelerimden Kurulu Karma ıKomiisiyon, Rapo
ru (3/1016) (S. Sayısı : 546) 312 

4. — Bir Siyasî Partiden JisItLfa Ederek Baş
ka Bir Siyasî Partiye Giren; M'emısup Olduğu 
Siyasî Parti Feshedilen ve Başka İBir Siyasî 
Partiye Giren Milletvekillerinin, Anayasanın 
84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî Du-

— 280 
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Sayfa 
ruımf.arıma Dair Başkanlık DiVanu Karan ve 
Biaşkankk Tezkeresi ve Anayasa ve Adatet 
Kldmiisy omları Üyelerinden Kurulu Kahrıma 
Komisyon Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) 313 

5. — Bir Siyasî Partidlem İstifa Eldbn ve 
Daha Somra Yemi Bir Siyasî Partinin Kurucu 
Üyeleri Arasında Yer Alam; Bir Siyasî Parti
den İstifa Edem ve Daha Sonra Başka 'Bir Si
yasî Partiye Giren; Mensup Oldukları Siya
sî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir Si-
yaıslî Partiye Giren veya Yeni 'Bir Siyasî Par
timin Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alam Mil
letvekillerinin Anayasanın 84 ülncü Maddesi 
Muvacehesinde Hukukî Durumlarıma Dair 
Başkanlık Divanı Karan ile Başlkanlujk Tez
keresi Ve Anayasa ve Adalet Kotmisiyomlarn 
Üyelerinden Kurulu Kanma Komıiisyom Ra
porları (3/1073) (S. Sayısı : 548) 312:313 

6. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yük
sek Öğretim Kurnıimları Teşkilatı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna/menim 
Değiştirilerek Kalbiulüne Dair Kanuna Bir Ek 
ve Bir Geçici Maididie Eklenmesi Hakkında 
Kamun Tasarısı ile Manisa Millervek'iM M. Ti
mur Çımar'ın Aynı Mahiıyeıtifeki Kanun Teklifi 
ve Mililî Eğitilin.; Plan ve B'ültçe komisyonlar» 
raporları (1/846, 2/444) (S. Sayısı : 575) 313 

7. — Şanlıurfa Milletvekili Osjmaın Do-
ğan'ın, 8.9.1971 Gün ve 1481 Sayıh Alayişe 
Müessir Bazı Fiillerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenımesıit Hakkında 
Kamun Telkluif i Ve Adalet ve İçişleri kotaio-
yonları raporları (2/400) (S. Sayısı : 583) 313:323 

8. — Türk Silahlı Kuvvetlerimi Güçlen
dirme Vaklfı Kanunu Tasarıisı ve Adalet; Mil
lî Savununa; Plan ve Bütçe koımiısiyoınlan ra
porları (1/841) (S. Sayısı : 588) 323:345,353:356 

Vfl. — SORULAR VE CEVAPLAR 345 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 345 
i . — Erzurum Milletvekili Hilımi Nalıbant-

oğlu'nun, bir şahsa ait iblbar Ve şikâyet mıek-
tupiîarı medeniyle yapılam inceleme ve soruş
turmamın isonucıuna ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabi (7/1836) 345:346 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Na/ibanit-
oğlu'nun, 1984 - 1986 yılılarımd'a açılan akar-
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Sayfa 
yajkıt bayiliklerime ilişkim Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanımdan sorusu ve Deylet Ba
kanı Kâzım Oksay'ın yazalı cevabı (7/1866) 346 

3. — Kahramanmaraş MiMetivekil'i M. Tu
ran Bayeziıt'in, Türlk Kadınını Güçlendiğime 
Vakfına yardımı yapılıp yapıHmadığıma ilişkin 
Başbakandan ısoruau ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1946) 346:347 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00*te açılarak iki 
oturum yaptı. 

Konya Milletvekili Salim Erel, 24 Mayıs 1987 Pa
zar günü Konyaspor - Tarsus tdmanyurdu takımları 
arasında Konya'da yapılan İkinci Lig (C) Grubu fut
bol maçında çıkan olaylar ve verilen ceza kararı ko
nusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Federal Almanya'ya gidecek olan Kültür ve Tu
rizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar Kül
tür ve Turizm Bakanlığına, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun; 

Japonya'ya gidecek olan Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hü
seyin Cahit Aral'ın; 

İspanya ve Fransa'ya gidecek olan Millî Savunma 
Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Sa
vunma Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sudi Türel'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/696) sayılı 
sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi okundu; 
sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

Bazı milletvekillerinin, belirtilen sebep ve süreler
le izinli sayılmaları ile, 

Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'a ödenek ve 
yolluğunun verilmesine; 

İlişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 
593 sıra sayısı olarak dağıtılmış bulunan «2863 Sa

yılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu-

Sayfa 
4. — (Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkıam'ın, 1986 ve. 1987 yıillarında Geliştirme 
ve Desıtekleıme Fonu ile diğer fonlardan ve 
örtülü ödenekten Türk kadınını Güçlendirme 
Vakıfına ve diğer vakıif ive derneklere yardım 
yapılıp yıapıknadığına ilişkin 'Başbakandan 
ısorusu ve Devlett Bakanı Kâzım Oksay'ın ya
zılı cevabı (7/1949) 347:348 

nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı
sının, İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca 48 saat 
şartı aranmaksızın Gelen Kâğıtlardan gündeme alın
ması hususunda Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi kabul edildi. 

Doğru Yol Partisince aday gösterilen: 
Kırşehir Milletvekili İsmet Ergül Plan ve Bütçe; 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan da Ka

mu iktisadî Teşebbüsleri; 
Komisyonu üyeliklerine seçildiler. 

Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve 
14 arkadaşının, Hükümetin izlediği tütün politikasın
dan kaynaklanan sorunları tespit etmek amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 
(10/59) öngörüşmesi tamamlandı; Meclis araştırması 
açılması reddedildi. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 27 
arkadaşının, Taşdelen Memba Suyunun ihalesi ve iha
lenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini ve 
olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/60) ön
görüşmesi tamamlandı; yapılan oylamada karar ye
tersayısı bulunamadığından : 

17 Haziran 1987 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere birleşime saat 18,58'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye - Kâtip Üye 
Kırklareli Adıyaman 

Cemâl Özbilen Arif Ağaoğhı 

» • • < » • — * • • 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

17 . 6 . 1987 Çarşamba 

O: 1 

Raporlar 
1. — Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair 

SÖzleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ile içişleri ve Dışişleri Komis
yonları Raporları (1/832) (S. Sayısı: 595) (Dağıtma 
tarihi: 17.6.1987) (GÜNDEME) 

2. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal işler; Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1/849) (S. Sayısı: 586) (Dağıtma tarihi: 
17.6.1987) (GÜNDEME) 

3. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılmasına, Bir Ek ve İki Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/847) (S. Sayısı: 587) (Dağıtma tarihi: 17.6.1987) 
(GÜNDEME) 

»>•« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saatâ : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekil İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 118 inci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır.! 

(Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'a kadar yok
lama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, müza
kerelere başlı yoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
l.'-r- Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resul-

oğlu'nun, Kırıkkale'deki bir fabrikanın satışı ile il
gili gündem dışı bir konuşması, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Hüseyin Carit Aral'ın cevabı ve Ankara Mil
letvekilleri Alpaslan Pehlivanlı ile Hazım Kut ay'm ay
nı konuda açıklamaları 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı, üç arkada
şımız söz istemiştir, onlara söz vereceğim. 

Sayın Nejat Abdullah Resuloğlu, Kırıkkale'deki 
bir fabrikanın satışı ile ilgili gündem dışı söz iste

mişlerdir; kendilerine söz veriyorum.' (DYP sıraların
dan! alkışlar) 

Buyurun efendim. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilli arkadaşlarım; siz
lere özal Hükümetinin iktidarda olduğu şu günlerde, 
Hürriyet Gazetesinin 11.5.1987 günkü nüshasında 
yayınlanan ilginç bir anketin sonuçlarını sunmak is
tiyorum : «Nisan Ayında En Çok Neler Konuşuldu» 
anketimde ilk sırayı hayat pahalılığı; ikinci sırayı Özal 
hükümetindeki yolsuzluk söylentileri aldı. 

— 282 — 
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Hürriyet Gazetesinin Yıldırım Servisi, her gün bir 
yolsuzluğu manşet olarak vermesine rağmen, Sayın 
Başbakan bunları hiç duymamakta ve olaylara âde
ta çanak tutmaktadırlar. Bugün ben de size, bu 
yolsuzluk iddialarından birinde de Sayın Semra Özal 
Hanımefendinin parmağı olduğu iddia edilen bir 
fabrikanın satışının hikâyesini anlatmaya çalışaca
ğım. 

Ankara'n in,... (ANAP sıralarından gürültüler) 
LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — 

Semra Özal'la ne alakası var Meclisin? 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devam

la) — Ankara'nın Keskin İlçesinde... (ANAP sıra
larından gürültüler) 

İLHAN AKÜZÜM — (Kars) Sayın 'Başkan, öner
ge versin konuşsun, gündem dışı böyle konuşamaz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etme
yelim, 

Bir dakika Sayın Resuloğlu... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Olmaz 

bu kadar... Ayıp, ayıp! 
•BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lütfen ha

tibe müdahale etmeyelim. 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — O 
oylar seni çarpacak., 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
(KADİR DEMİR (Konya) — Sayın 'Başkan, lüt

fen biraz terbiyeli olsun,, 
'BAŞKAN — Lütfen efendim; yani, bir isimden 

bahsetti diye, terbiyesiz mi oldu hatip? Yapmayın 
efendim!.. 

KADİR DEMİR (Konya) — Aynen öyle... 
'BAŞKAN — Yapmayın efendim, müsaade edin. 
Devam edin efendim. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Utanması lazım. 
IBAŞKAN — Lütfen efendim... 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, mü

dahale edin; savunmasız insanlardan bahsediyor. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devam
la) — Ankara'nın Keskin İlçesinde 12 Eylül'den ön
ce kurulmuş, füze ve uçaksavar imal etmek üzere 
planlanmış ve üretim safihasında olan, Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumuna ait bir fabrika, Sayın 
Semra Hanımefendinin en yakın arkadaşı olan Han
dan Böke Hanımefendiye satılmıştır. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

Handan Böke Hanımefendi, Semra özal'ın çok 
eski arkadaşıydı. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim... 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devam
la) — Sayın özal'ın Amerika'daki ameliyatlarında 
da Semra Hanımı yalnız bırakmamış, Semra Ha
nımla beraber Amerika'ya gitmiştir. Handan Hanım, 
yine Semra Hanımın kurduğu Türk Kadınını Güç
lendirme Vakfının yönetim kurulu üyesidir. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Yakında kon
solos olur... 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devam
la) — Geçtiğimiz günlerde de Semra Hanımla be
raber, Almanya gezisine giderek -basının manşet 
haline getirdiği- Almanya'da bulunan işçilerimizin 
normal işlemlerinin yapılabilmesi için, makbuzsuz pa
ra ve çeşitli eşyalar toplayarak, Semra Hanımın hima-
yelerindeki vakfa gelir sağladığı iddia edilmekte, hat
ta geçtiğimiz hafta bir benzerini Karadeniz gezisin
de gerçekleştirerek, Sağra'dan bir karavan temini de 
gözler önündedir. 

Deminki tezahüratınızda, «Bunda ne var Resul
oğlu?» diye sorabilirsiniz... 

BAŞKAN — Lütfen siz konuşmanıza devam edin 
efendim. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devam
la) — ...ama, bakınız; Handan Böke Hanımefendi 
ve eşi Metin Bey, pek yakın zamana kadar, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasında herkes gibi birer 
devlet memuru idiler; iki veya üç sene önce istifa 
ettiler ve bugün milyarlık işlerle uğraşıyorlar. Bu 
olay sizlere tuhaf gelmiyor mu? 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Gelmez, gel
mez! 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devam
la) — Arkalarında hangi güçler var? Ben de sizler 
g'bi merak içindeyim. 

İşin ilginç yanı, yukarıda izalha çalıştığım bu fab
rika ile ilgili olarak Keskinliler, yörenin milletvekil
lerinden Alpaslan Pehlivanh'ya giderler. Sayın Peh
livanlı «Bu fabrika HÎMA Şirketine satılmıştır» der. 
Hatta, HÎMA Şirketi, Handan Böke ve beyinin şir
ketidir. Keskinliler bunu duyunca şaşkına döner ve 
diğer •milletvekilleriıne giderler. Bu milletvekillerinden 
Hazım Kutay Beyefendi «Ben bu işlerden anlamam 
ve görüş beyan etmem» der. Bunun üzerine, yine 
yöre halkı, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Mü
dürlüğüne giderler; Genel Müdür, «Bizim burada 
böyle bir fabrikamız şimdi yok; onu Toplu Konuta 
sattık» der. Yöre balkı bu sefer de bunu toplu ko
nuta sorarlar. Toplu Konut, «Benim derdim başım-
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dan aşkın» der gibilerinden cevap vermez ve olayı 
sükût geçer. 

'Fabrikanın satış işlemi Handan Böke'ye yapılır
ken, tapu muamelesinde bir aksaklık oluyor ve bu 
aksaklıktan dolayı da Keskinliler olaya vâkıf olup, 
fabrikalarının yerinde kalmasını istiyorlar; «'Gere
kirse 300 milyonu biz veririz; fabrika bizim yeri
mizde kalsın» diyorlar ve alıcı olan Handan Böke' 
yi arıyorlar. Handan Hanımın Beyi Mete Böke Bey 
«Biz burayı söylendiği! gibi 300 milyona değil, '60Ö 
milyona aldık ve satmayız» diyor. Halbuki işlemler
de satış 300 milyon olarak gözüküyor diyorlar. Ara
daki fark kimin cebinde veya nerede? Üç milyarlık 
fabrika neden bu kadar ucuza satılıyor? Satışla ve 
diğer belgelerle ilgili olarak, yörenin gazeteleri işte 
elimde sevgili arkadaşlarım.! 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Bu kadar palavracı 
olmayın. Bu şekilde bir yere varamazsınız, 

BAŞKAN — Lütfen ef endim... 

NEJAT ABDULLAH RESULOÖLU (Devam
la) — Şimdi soruyorum Sayın Başbakanımıza : 
«Yolsuzluk yapan, bakan bile olsa, görevden alırım» 
diyorsunuz. Şu anda bu fabrikayı alan hanım, sayın 
eşinizle beraberce gerek yurt dışında ve gerekse yurt 
içinde sizi ve hükümeti kullanarak, çeşitli yerlerde 
bu ve buna benzer yolsuzluklar; sevgili eşinizin hi-
mayelerindeki vakfa gelir toplamakta olduğu söyle
niyor. Şayet, bu fabrika işinin altında, Semra Ha
nımın olduğu meydana çıkarsa, aoaba yılın anası ve 
yılın kadınını boşayacak veya münasebetlerinizi ke
secek misiniz? (ANAP sıralarından gürültüler ve sı
ra kapaklarına vurmalar) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, bu ne biçim konuşma? 

IBAŞKAN — Lütfen ©fendim, lütfen... 
İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Böyle konuşma ol

maz; hatibe müdahale edin Sayın Başkan. 

NEJAT ABDULLAH RESULOÖLU (Devamla) 
— Bu sorumu şunun için sordum : Bütün bu olaylar 
nere ile bağlantılı? Şayet eşinizle bağlantılı değilse, 
lütfen bu konuda da bir araştırma yaptırıp, kamuo
yunu aydınlatınız; zira, Sayın Semra Hanımefendi
nin aklanması gerekmektedir artık. Siz yapmazsanız, 
biz bu olayı çok kısa bir zamanda yapacağız. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
'RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İçel) — Kendi 

yaptıklarınızı söylüyorsun, utan utan, 
NEJAT ABDULLAH RE'SULOĞLU (Devam

la) — Ayrıca, Handan Böke'nin, Türk Kadınını Güç

lendirme Vakfına bir karavan hediye ettiği de zihin
lerden silinmemiştir. Acaba, Türk Kadınım Güçlen
dirme Vakfı bu tip kaynaklardan mı güçlenerek ic
raatını sürdürmektedir? 

Yine dünkü gazetelerde, Sayın Demirel'in yaptığı 
hasret gezilerinde... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devam

la) — ... sizin, kameramanlarınızla izlettiğiniz top
lantıların coşkunluğu ve Sayın Demire!'! gönülden 
karşılamaya gelen... 

BAŞKAN — Sayın Resuloğlu, sadet dışına çık
mayın efendim; konu ile alakası yok bunların. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devam
la) — Peki Sayın Başkan. 

... konvoy, araç ve gereçlerinin fazlalığından ba
hisle, «Bu toplantıların malî portesinin nereden 
kaynaklandığını biz iyi biliriz» derken, âdeta kendi 
kendinizi ele vermektesin İZ 4 

Yapılan mahallî seçimlerde dağıtılan tabak, ka
paksız tencere, yarısı kesik para, bir teki ANAP Ge
nel Merkezinde öbür tekit vatandaşın elinde olan 
ayakkabıların hangi yollardan toplandığını, bu ve 
benzeri toplantıların yapılışını düşünerek, Sayın Baş
bakan '«biz biliriz» der gibi kendi kendilerinin yap
tıkları yolsuzlukları açıklamadıklarının bilmem bilin
cinde midirler? (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar) 

'DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Seçimlerde kendi yaptıkları usulsüzlükleri 
söylüyor, (Sayın Başkan; olmaz bu kadar. 

BAŞKAN — Sayın Resuloğlu, sözünüzü kesece
ğiz efendim; sadet dışına çıkıyorsunuz efendim. Fab
rika ile alakası olmayan şeyler söylüyorsunuz; ala
kası yok. 

Lütfen sözünüzü bağlayınız efendim. 
NEJAT ABDULLAH REfSULOĞLU (Devam

la) — Madem bildiğimiz bir şeyler var, işte hükü
met sizsiniz, neden, bildiklerinizi ağzınızda geveleye
ceğinize, kamuoyuna açıklayıp, ispat etmiyorsunuz? 
(ANAP şuralarından «Sen ispat et» sesleri) 

Herkesten fazla, çamur atmak size yakışmıyor, 
milletin aşını, işini bitiren Sayın Başbakan beye
fendi. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Bu ne biçim gündem dışı konuşma Sayın 
Başkan?; 

'BAŞKAN — Lütfen, sözünüzü kesiyorum efen
dim. 
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NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devam
la) — Şunu çok iyi bilmektesiniz ki, bu yapılmakta 
olan 'hasret toplantıları, insan seli ve konvoy faz
lalığı... 

BAŞKAN — Sayın Resuloğlu, konuşmanızı kesi
yorum. (ANAP ve Bakanlar Kurulu sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar, «İspat et» sesleri) 

(DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — 'Bu ne biçim gündem dışı konuşmadır Sa
yın Başkan? 

(BAŞKAN — Lütfen... Sözünüzü kestim efendim. 
(Başkan- tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devam
la) — Sayın Başkan, bir-dakika müsaade ederseniz 
bir hususu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, kestim sözünüzü. 
Lütfen yerinize geçin, lütfen. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devam
la) — Bir dakika Sayın Başkan... 

'BAŞKAN — Lütfen... Sözünüz kesildi efendim... 
Sayın Resuloğlu, sözünüz kesildi; lütfen yerinize otu
run efendim. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar) 

Sayın Resuloğlu, sözünüzü kestim efendim, yeri
nize oturunuz lütfen. 

'HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, ben sizden daha önce söz istemiş ve bunu 
yazılı olarak sunmuştum size; fakat bana söz verme
miştiniz. Konuşmasını incelemeden bu adama nasıl 
söz verdiniz?, 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devam
la) — Saygılar sunarım. 

(MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Şerefsiz herif! 
Kürsüyü işgal ediyorsun... 'Biz seni adam biliyor
duk; şerefsiz herifin biriymişsin... îtoğlu it. Sopa is
tiyorsun sen, sopa. 

'BAŞKAN — Sayın arkadaş, lütfen yerinize otu
run ©fendim. Lütfen, bir dakika müsaade edin, ye
rinize geçin. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, hatip, konuşması sırasında ismen hitap ede
rek bana sataşmıştır; bu nedenle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika... Yerinize geçin! Bir da
kika efendim... Ben bir şey söyleyeyim ilk önce... 
Oturun, bir defa, yerinize; gürültü ile bir yere vara
mayız. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

Sayın Başkan, size üç sefer, gündem dışı ko
nuşma talebi ile geldim; «Konuşmanızı yazılı getire
ceksiniz» dediniz. Yazılı getirmeme rağmen beni ko
nuşturmuyorsunuz: metnini okumadan bu adamı ko
nuşturuyorsunuz, yapmayın bunu! 

BAŞKAN — Lütfen oturun yerinize oturun. 
!Burada gündem dışı konuşma yapanların hepsi, 

nJhayet niye konuşacaklarına dair Başkanlığa bilgi 
veriyorlar ve bana verilen bilgi de, bir fabrikanın 
satışına dairdi./ 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Burada olmayan şahıslara sataşmak da ne 
oluyor? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
Sayın bakanlar da müdahaleye kalkarsa, bir yere va
ramayız. Müsaade buyurun efendim... 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Biz de insanız; tepki gösteririz. 

BAŞKAN — 'Efendim, insansınız; ama aynı za
manda bakansınız^ 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, sa
taşma sebebiyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin söz vere
ceğim. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) 
— Sayın Başkan, sözümü bitirseydim onunla ilgili 
olduğunu anlayacaktınız. Müsaadenizle çıkıp bitire
yim... 

'HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — 'Müsaadenizle Sayın Ergüder, mü
saadenizle bir defa da biz konuşalım efendim. 

Muhterem arkadaşlar, ne zaman konunun dışına 
sıktıysa, sayın hatibin sözünü kestim; yalnız, burada 
Sayın Alpaslan Pehlivanlı'ya, kendisinden bahsedil
diği için söz hakkı doğmuştur. 

Bu bakımdan, aynı konu üzerinde olmak şartıy
la kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Pehlivanlı. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; müsaade ederseniz, ön
celikle Sayın Başkanımızın tutumuna değinmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, tutumum üzerinde 
söz almadınız; lütfen kendi konunuz üzerinde konuşun. 

ALPASLAN PEHLİVANLI Devamla) — Sayın 
Başkan, yalnız konudan bahsetmemi istiyorsunuz; ama 
(benden evvelki konuşmacının konuşma metni size da
ha önce ulaşmış olması lazımdı. Metni okumadınız 
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mı ki, burada, «Metinden haberim yoktur» diyorsu
nuz? (Gürültüler) 

'EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Gündem dışı ko
nuşmaların metni olmaz ki. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Yok öyle bir şey. Konuşma metnine müdahale 
olmaz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, gündem dışı konuşan arkadaşımız, gru
bumuzu, o bölgenin milletvekili olan beni ve Sayın 
Kutay'ı ve burada olmayan bir kişiyi, her zaman ken
dilerinden beklenen üsluplarıyla, dağarcıklarında bir 
şey olmayanların çaresizlikle her zaman başvurduk
ları... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Da
ğarcıkları yolsuzluklarla dolu. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — ... üs
luplarıyla burada kişileri... (DYP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — ... ka
ralamaya ve iftiraları sıralamaya çalıştılar. 

Bakınız bu olay nasıl gelişti sayın milletvekilleri: 
Bu gündem dışı konuşan zat Kırıkkale'ye geldi. O 
günlerde mahallî seçimler vardı. Mahallî seçimler sı
rasında, o günlere tekaddüm eden günlerde, mahallî 
gazetenin bir ikisinde çıkan bir konuyu eline belge 
olarak alıp, her zaman yaptıkları gibi -gazeteler her 
zaman onlarda önde geldiği için - gazetelerdeki ko
nuşmalarını getirip, burada, Meclise yakışmayacak 
şekilde beyan ettiler. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sizin hırsızlıklar 
yolsuzluklar yakışıyor; sizin hırsızlıklar yakışıyor! 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Şim
di... 

Kem söz sahibine aittir ama, senin ne meslekte 
bulunduğunu herkes biliyor. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Ama ben, senin ne meslekte 
bulunduğunu bu kürsüye yakıştırmadığım için söyle
miyorum; sonra söylerim. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Söylemezsen senden 
şerefsizi, senden ahlaksızı yoktur. Söyle, söyle! 

BAŞKAN — Lütfen efendim; oturunuz yerinize. 
(DYP sıralarından gürültüler) Oturun yerinize. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) —Söyle. Söylemezsen 
şerefsizsin. (DYP sıralarından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Söyle
yeceğim, söyleyeceğim. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Oturun yerinize. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Değerli 

arkadaşlar, Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna bağ
lı olarak inşasına başlanan bu fabrika, adı fabrika 
olup, idare binası bitip, bir tane de hangar binasının 
yarısı biten yer - daha doğrusu fabrika değil de bir 
yer - geçmiş hükümetler zamanında yapılmış; her za
man yarım bırakılan işler gibi yarım bırakılmış... 

CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Tamamlasaydı-
nız ya; neden duruyorsunuz? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Din
lerseniz anlatacağım efendim. Âdetleri veçhile yarım 
bırakılmış; sırf seçim yatırımı olarak zamanında ya
pılmış, seçimden sonra da peşi bırakılmış bir yatırm 
idi. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sizin marifetiniz, sizin marifetiniz. Seçim yatırımları 
sizin marifetiniz. (DYP sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Lütfen... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Şim
di bu, aslında, söylediği gi'bi roket fabrikası olarak 
değil, kalıp fabrikası olarak başlanan, daha sonra 
roket fabrikasına çevrilen bu fabrikanın; 12 Eylül 
döneminde de roket fabrikası olarak Çankırı'da açıl
masına karar verilince, gümrükteki makineleri doğ
rudan doğruya Çankırı'ya taşınan bir fabrikadır. Ya
rım bırakılmış işlerin vebali de maalesef bize kaldığı 
için, bu fabrika nasıl faaliyete geçirilir diye, buna bir 
formül aranmaya kalkışıldı. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
nuya gelin. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Konu
ya geleceğim efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Pa
patyalara satıverdiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Siz de 

papatya olmak için çalıştınız ama, alınmadığınız için 
maalesef gittiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Pehlivanlı... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, atılan söze cevap vermeyecek miyim? 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN Edirne) — Ben 

milletvekiliyim, papatya değilim. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... (DYP sıralarından 
gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, önce Ulaştırma Bakanlığı ile Ma
kine Kimya arasında o yarım işin bitirilmesi için gö
rüşmeler yapıldı; vagon tekerleği fabrikası - mono-
blok - kurulması çalışması yapıldı. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Bundan bize ne? 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — O; ya

ni yolsuzluk yapıldığı iddia edilen fabrikadan bahse
diyorum; eğer dinlemek lütfunda bulunursanız. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 

sataşmaya cevap verin beyefendi. (DYP sıralarından 
«Sadede gel» sesleri) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Ve
rimli ve prodüktif olmayacağına karar verildi; Makine 
Kimya Endüstrisi Kurumu da, bu ölü bir yatırım 
olduğu için, devam etmek istemedi; ama dediğim gi
bi, yarım kalmış işleri bitirmek bizim borcumuz oldu
ğu için, bu dönemde, bu yer Makine Kimya Endüst
risi Kurumu tarafından Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı idaresi Fonuna devredildi; devirdir bu. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Siz bitiriverdiniz yani. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, sizinle ilgili kısmı, 
lütfen efendim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben satıldı satılmadı demişim. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaadenizle... (ANAP sı
ralarından gürültüler) Lütfen efendim... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) '— Şim
di konuşmacı satıldı dediğini, satılmadı dediğimizi, 
usulsüz satışa göz yumduğumuzu anlattı; ben de, ne 
olduğunu anlatıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, şimdi eğer bu ge
rekiyorsa, hükümet buna. gereken cevabı verebilirdi. 
Siz sizinle ilgili noktaları söyleyin lütfen. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — An
ladım ama, satıldı veya satılmadı diyen benim, ko
nuşmacının metnine göre, Metni inceleyecek olursa
nız. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Satın sa
tın, hepsini satın. 

BAŞKAN — Lütfen oraya gelin, lütfen. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Kaldı 

ki, kendi ilçem... 

BAŞKAN — İlçeniz olabilir. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Sayın 

Başkan, «satıldı, ya da satılmadı» denen kişi ben ol
duğuma göre, ne yapılıp ne yapılmadığını müsaade 
edin de ben anlatayım. 

(Kamu Ortaklığı İdaresi, burayı faaliyete geçirmek 
üzere, «H1MA» adlı bir şirkete, ithalata yönelik amba
laj sanayii tesisi kurmak üzere, aralarındaki sözleşmeye 
göre, üzerine 4,5 milyar liralık yatırım yapmak şartı 
ile devretti; satış değildir. 

İşte, buradaki kavram kargaşası; satıldı, devredil
di... (DYP sıralarından gürültüler) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Toplu 
Konut Fonu, borç da verdi mi? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Efen
dim, satıldı ayrı şey, tesisi yapmak şartıyla devretmek 
ayrı şey. Satışı yaparsınız; ama üzerine yatırım yapa
mazsa, geri alamazsınız. İşte, bunu şartlı verdi; yani 
«Üzerine yatırım yapmak şartıyla sana devrediyorum» 
dedi. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Toplu 
Konut Fonundan borç da verdiniz mi? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — «Ko
runduğunu ve arka çıkıldığını» söylediğiniz Hima 
Şirketinin, en fazla dört ay içerisinde bu yatırımı 
yapmayacağı anlaşılınca, kendilerinden tekrar geri 
alındı; eğer satılsaydı, geri alınamazdı; ama devre
dildiği için kendilerinden alındı. 

Bu defa, Kamu Ortaklığı idaresi Fonu ile Sü-
merbank'ın müştereken ortak olduğu KÖYTBKS fir
masının öncülüğünde - ki kamu kuruluşudur - hima
yesinde ve bünyelerinde, Keskin Hazır Giyim Sanayii 
diye bir şirket kuruldu ve KÖYTEKS'e devredildi... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 
Kimlerin hissesi var orada? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — ... Ama 
sizin devamı olduğunuz partinin yapıp da yarım bı
raktığı fabrikanın ihalesi, ayın 10'unda yapıldı, zarfla
rı açılacak ve Allah izin verirse, ekim ayında, o yarım 
bırakılan fabrika açılacak. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 
MSP'nin marifetleri. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Al
dığınız yanlış ve eksik bilgilerle, hatta kasıtlı bilgiler
le, hatta kasıtlı olarak kalkıp burada söz isteyerek, 
burada olmayan kişilere iftirada bulumak, ne Mec
lisin üyesine yakışır, ne de Meclisin kürsüsüne yakışır. 

MEHMET KOCABAŞ (içel) — Meclise yanlış 
bilgi veriyor, şu işe bakın; bu mu milletvekilliği. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ALPASLAN PEHLİVAN (Devamla) — Ama, de

diğim gibi, başka söyleyecek bir şey olmayınca, ça
mur at izi kalsın... Ben onu demiyorum; ama gerçek
ten Meclis üyesine yakışmıyor. (ANAP sıralarından 
«Çamurcu» sesleri) 

Peki, kendisinin bizden çıkıp, başkalarına nasıl 
gittiğinizi biz araştırdık mı? 

(TÜRKÂN TURGUT ARMAN (Edirne) — 
Araştırın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Pehlivanlı, lütfen... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Araş-

tırsak, kim bilir altından neler çıkacaktır. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sırala

rından alkışlar) 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, şahsımla ilgili sataşma vardır; söz is
tiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Senin haysiyetin 
var mı? 

IBAŞKAN — Nedir sataşma?.. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, be

nim adımdan da bahsedildi. 
BAŞKAN — Bir,dakika efendim. 
Sayın Kutay, zatı âliniz?.. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Benim ismimden 

de bahsedildi, sataşma dolayısıyla söz istiyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşınız cevap verdi efendim. 

HAZIM ıKUTAY (Ankara) — Ayrı ayrı isimler
den bahis etti. 

BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz isminden bah
sederken, «Bu işle ilgili değilim» dediğiniz söylendi; 
onu mu ifade edeceksiniz. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Resuloğlu mu be
nimle gelmiş konuşmuş?.. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, gürültüyle bir yere 
varmamıza imkân yok. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Resuloğlu kiminle 
konuşmuş? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

Zatı âlinizin isminden bahsedildiği zaman, size ge
lindiği ve sizin de «Bu işte benim ilgim yok» dediği
niz söylendi. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Kim demiş efen
dim? 

BAŞKAN — Efendim, size öyle demişler, siz de 
öyle cevap vermişsiniz. 
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HAZIM KUTAY (Ankara) — Kim demiş efen
dim? 

BAŞKAN — Peki, demediniz mi?.. 
HAZIM KUıTAY (Ankara) — Müsaade edin, açık

layayım. 
BAŞKAN — Bunu demediğinizi mi söyleyeceksi

niz? (ANAP sıralarından gürültüler) 
Efendim, istediğiniz kadar bağırın; bir yere vara

mazsınız. Çok rica edeceğim; yani Başkanlığı tehdit
le, Başkanlığa bağırmakla ne elde edeceksiniz; ne ola
cak?.. Yapmayın bunu arkadaşlar, benim sizin hepi
nize ayn ayrı saygım var. Burayı yönetmeye çalışı
yorum; yardımcı olmanız lazım. Olmaz ki!.. (ANAP 
sıralarından «Çığırından çıkartıyorsunuz» sesleri) Siz 
gelin de çıkarmayın öyleyse... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, Hükümet 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
Sayın Kutay, sizin hakkınızda söylenen şu; yani 

size gelmişler. Gelmediler mi demek istiyorsunuz? 
Onu söyleyin; bitsin. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — O meselenin ay
dınlığa kavuşması gerekiyor. 

BAŞKAN — Başka ne? Niçin aydınlatacaksınız? 
Arkadaşımız, baştan aşağı hepsini anlattı. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Orayı rüyasında 
görmeyenler, burada Keskin hakkında fikir beyan 
ederler de; ben yüz defa gittiğim yer hakkında izahat 
veremez miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, izah edecek bir şey yok. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Var efendim. 
BAŞKAN — Zatı âliniz izahat vereceksiniz, siz

den önceki arkadaş izahat verdi, bakan izahat vere
cek... İçtüzükte böyle bir madde var mı? Size sataşma 
varsa cevap vereceksiniz. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Var. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sataşma yok. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — «Bilmiyorum» di

yor; ben her şeyi biliyorum. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — İç

tüzüğün neresinde yazılı? 
BAŞKAN — Sayın Taşar, siz yöneticisiniz; ben 

sizden müdahale değil yardım beklerim. Lütfen efen
dim... içtüzüğe göre, ancak şahsına sataşılan veya 
ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendi
sine affolunan milletvekilleri, açıklama yapabilir ve 
cevap verebilir. Yoksa «İzahat vereceğim» diye çıkıp 
da konuşamaz. 
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HAZIM KUTAY (Ankara) — Benim izahatım 
şimdiye kadar biterdi. Lütfen müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Efendim, ben size söz vermekten 
hiçbir şekilde çekinmiyorum. Yalnız, konuşacağınız 
bundan ibaret. 

Buyurun. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; Doğru Yol Partisi Milletvekili Sayın Resul-
oğlu, Kırıkkale'de münteşir ve fiilî satışı 500'ü aşma
yan gazeteden aldığı bilgilerle şahsına karşı, şahsımı 
ilgilendiren bir konu hakkında ve Keskin'de, geçmiş 
dönemde Makin a Kimya Endüstrisi Kurumu tarafın
dan inşa edilmesine başlanan bir fabrika hakkında 
«Bilgim yok demişim» tarzında bir beyanda bulundu. 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz ben bunu açıklamak 
istiyorum. 

Bölgemizin milletvekii Sayın Alpaslan Pehlivanlı' 
nın anlattıklarına temas etmeyeceğim. Konuşmacı 
Makina Kimya Endüstrisi Kurumuna ait bir fabrika
nın satışından bahisle, bir yolsuzluk olduğu iddiasıyla 
söze başlayan talihsiz konuşmacı, konuşmasının mec
ramı değiştirerek, bu konuyla ilgisi ve alakası olmayan 
ve sırasıyla biz bölge milletvekillerini, Anavatan Par
tisi Grubunu, Anavatan Hükümetini ilzam eden bir 
konuşma yaptı. 

Sayın arkadaşlarım, bu konu eğer incelenmiş ol
saydı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan 
her milletvekilinin bilmesi lazım gelen bir konuydu. 
1983 - 1984 KİT Komisyonu raporlarını, bu arkadaşı
mız inceleseydi; KİT Komisyonu raporlarında, geçmiş 
dönemlerde başlanıp, bitirilemeyen ve fakat Anavatan 
Partisi döneminde irrasyonel olduğu için satışa çıka
rılan, yalnız Keskin'deki mezkûr fabrikanın değil; 
Türkiye'nin muayyen yerlerinde yapılmış ve irrasyo
nel olduğu için satılması, devri düşünülen 12 fabri
kanın ismini görürlerdi. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Anlattığın yer neresi? 

BAŞKAN — Sayın Kutay, lütfen size ait olan 
kısımla ilgili konuşun efendim. 

'HAZIM KUTAY (Devamla) — Binaenaleyh, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında listesi be
lirli, fiyatı maliyet fiyatı olmak üzere satışa sunulan 
bir fabrikanın satışından, niçin bu kadar sansasyon 
yaratmak lazım gelir; bunu mantık kabul etmiyor. 

IKaldı ki, biz 6 Kasım 1983 seçimlerinde, millet
vekili olduğumuz dönemde, o arkadaşımız da An
kara Milletvekili, ANAP üyesiydi. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Satış mı, devir mi; daha anlaşamadınız. 

| HAZIM KUTAY (Devamla) — 1983'ten 1987 yi-
I Una kadar, bu fabrikanın tekrar faaliyete geçirilmesi 
I için elimizden gelen bütün gayreti açıklığıyla Türk 
I kamuoyuna, basına ve herkese açıkça anlatmıştık. 
I Fiyatı ve satış şartlan müsellem olan, açıklıkla belli 
I iken, bu arkadaşımız neden ve niçin bu satışı bahis 
I konusu ederek, Anavatan iktidarına ve grubuna sa-
I taşmak eğilimindedir, bunu anlamak mümkün değil

dir. 

I BAŞKAN — Sayın Kutay, size ait kısmı cevap-
I layın lütfen. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Bana eğer bu 
I konu hakkında Sayın Resuloğlu gelip de fikrimi sor-
I muş ise, ben ona, «Benim bu konuda bilgim yok» 
I demiş ise, kabulüm. Ama, her zaman itiyatları olduğu 
I gibi, gazete havadisleriyle Anavatan Partisine sataş-
I mayı kendisine şiar edinen bu arkadşımızın, Ana-
I vatan Partisi Hükümetini ve milletvekillerini temsil 
I eden gru'bunun, değil bu konuda, hiçbir konuda sui-
I istimal yapmadığını ve yapamayacağını, bir kere da-
I ha yüzüne haykırarak ifade ediyorum. 
I Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Taşdelen'e oy 
I verin, çıksın meydana. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutay. 
I Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Cahit Aral, buyu-
I runuz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha-
1 tay) — Sayın Başkan, aynı konuda mı? 

BAŞKAN — Evet. 
I Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, yüce Mec-

I lisin muhterem üyeleri; Sayın Resuloğlu bu kürsüden 
I Makine Kimya Endüstrisi'nin başlatmış olduğu 21 
I fabrikadan bir tanesinin bahsettikleri bir firmaya sa-
I tıldığından söz ederek, bunun haksız bir tasarruf ol-
I duğunu, müsamaha edildiğini ve bazı kişilerin özel 
I menfaat sağladığına dair görüş beyan ettiler. 
I Evvela şunu söyleyeyim; Sayın Pehlivanlı burada 
I bütün durumu anlattığı için onu tekrar etmeyeceğim. 
I Söyledikleri, bahsettikleri şalhsa ait bir satış vuku 
I bulmamıştır. Kesinlikle KÖYTEKS tamamen kamu 
I kuruluşu olan Sümefbank'ın iştirak ettiği bu teşekkül, 
I «Keskin Hazır Giyim Sanayi Anonim Şirketi» şeklin-
I de bir şirket olarak... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha-
I tay) — Handan Hanım da onlara ortak mı? 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... 
CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Merak ediyor 

efendim, soruyor. 
BAŞKAN — Hayır efendim, böyle bir usul yok. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — ... devlet teşekkülü olan 
yani kamu iktisadî tşebbüsü olan bir kuruluş tarafın
dan, şu anda 4,5 milyarlık bir yatırım şeklinde yü
rütülmektedir. Söylenen şahısla hiçbir ilişkisi yoktur; 
tamamen yalandır. Bu beyanın hiçbir maddî mesnedi 
de yoktur, kesinlikle yanlıştır. 

Binaenaleyh, sayın arkadaşımızın bu şekilde bir 
taasrrufa girişmesine teessüf ediyorum. Çünkü, haki
katen meseleleri eğer bizler bu kadar çirkin şekle 
sokacaksak, o zaman bu memleketi de o derece çirkin 
şekle sokuyoruz demektir. 

Şu an, bu mesele bu kadar bedihi, vazıh ve açık
ken ve hiçbir suret ve şekilde herhangi bir şahsa, böy
le bir satış operasyonu yokken, burada «Menfaat te
min edildi» diye iddia edilmesi tamamiyle büyük bir 
cesaret, hatta milletvekilliğine saygısızlıktır. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Deliliktir, de
lilik. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Bu bakımdan, sorum
lu bakan olarak böyle bir şeyin olmadığını kesinlikle 
ifade ediyor, huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 

Başkan, usulle ilgili olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim usulü yok bu işin. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bey

efendi 60 inci maddede usuller var-
BAŞKAN — 60 inci maddede ne var, neymiş usu

lü? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bey

efendi, zatıâliniz kıdemli ve 'bilgili bir Başkansınız. 
İçtüzüğün 60 inci maddesinde usuller vardır. Gecik
memesinde zaruret ve acele hallerde parlamentonun 
bu mukaddes kürsüsüne çıkma hakkı bize verilmiş
tir. Şu Beyefendinin söylediğine, «Gecikmesinde za
ruret ya da olağanüstü hal» denir mi? Eğer, hepimiz 
bu mukaddes kürsüyü özel işler için kullanacaksak, 
parlamentoyu işgal ediyoruz demektir. Oraya ancak 
millet için çıkılır. Onu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Peki teşekkür ederim. 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, şahsıma sataşma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yok efendim, yok. 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 

«O işi bitiremedi» dediği partide yıllardır ilçe baş
kanlığı yaptı; orada çok kuyruk sürttü o arkadaş. 

BAŞKAN — Ne ise efendim, ne ise... Bunları 
biraz da koridorlarda konuşsanız daha iyi olacak. 

2. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, ülkemi
zi ziyaret eden İran Başbakanı Musavi'nin davranışı, 
bazı ziyaretlerinin yarattığı endişe; Türkiye'de gerçek
leştirilmek istenen yönetim sistemi, laiklik ve gelişen 
irticaî olaylarla, bunlar karşısında hükümetin tutu
mu ve zihniyeti konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Tevfik Bilal, Türkiye'de ge
lişen olaylarla ilgili olarak gündem dışı söz istemiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Bilal. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; üikemizde gelişen olaylarla ilgili ola
rak konuşmak üzere gündem dışı söz almış bulunu
yorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, son olarak yaşadığımız, İran 
Başbakanı Müsavi ile ilgili olaylar da hükümetin zih
niyetini apaçık ortaya koymaktadır. Hükümet, ticarî 
zihniyetinden öte, ilke ve laik Cumhuriyetimiz konu
sunda İtan yöneticileriyle aynı zihniyete sahip oldu
ğunu ortaya koymuştur. İşte bu olay irticanm ne bo
yutlarda olduğunu ve hükümetin irtica konusunda ne 
yapmak istediğini göstermektedir. Türk Ulusunun ba
ğımsızlığı için Kurtuluş Savaşının önderliğini yapan 
ve laik Cumhuriyetimizi kuran Büyük önder Ata
türk'ün, Ulusumuzun bağımsızlık sembolü olan Anıt-
kabrini ziyaret etmek istemeyen İran Başbakanı Mu
savi'nin, görkemli askerî törenle karşılanması; özal' 
m da «Biz sizinle daha iyi anlaşıyoruz» şeklinde ko
nuşması, laik cumhuriyet konusunda özal'ın, İran li
deri ile aynı düşünceleri paylaştığını ortaya koymak
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Bilal, lütfen efendim, bir da
kikanızı istirham edeceğim. 

Sayın özal Başbakandır, lütfen adının önüne bir 
«Sayın,» kelimesini koyun. 

. EROL AĞAGİL (Kırklareli) — «Sayın» diyor 
ama sesi çıkmadığı için siz duymuyorsunuz. 

Buyurun, lütfen mikrofona konuşunuz; ben de du
yamıyorum. 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — Sayın diyorum 
efendim. 
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Bunlar bir yana, zaten Sayın Özal ve yönetiminin 
görüşleri bellidir. Ulusal bağımsızlığımızın kurucusu 
Büyük önder Atatürk'ü tanımayan Başbakan Müsavi' 
nin, laik Cumhuriyetimizin sembolü olan Cumhur
başkanlığı makamında bulunan Sayın Kenan Evren' 
le de görüştürülmesi ve Sayın Evren'in onu kabul et
mesi endişelerimizi bir kat daha artırmıştır. (SHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET KARA (Trabzon) — Kerhen de olsa... 
TEVFİK BİLAL (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, Atatürk ilke ve devrimlerini sinsice kemirmekte 
olan Özal hükümetinin her geçen günkü uygulama
sı, devletin her kademesinde gerçekleştirilen memur 
ve eleman kıyımları, devlet dairelerinin bazı önemli 
noktalarına getirilen kişilerin tutum ve davranışları, 
hükümetin dış ülkelerle olan ilişkileri, ülkemizde ne 
tür bir yönetim sisteminin gerçekleştirilmek 'isten
diğini açıkça göstermektedir. Böylece, hükümetin, 
her davranışıyla maskesi biraz daha düşmekte, ger
çek kimliği ortaya çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, balkınız bazı kötü niyetli 
vaizler, artık neleri rahatlıkla söyleyebilmektedirler. 
İnsanları âdeta laik cumhuriyete karşı kışkırtırcası-
na, insanlarımızı isyana çağırırcasına özlemlerini şöy
le sıralayabilmektedirler: Daire müdürlerini müftü, 
yardımcılarını müezzin, memurlarını da cemaat ola
rak görmek istediklerini rahatlıkla söyleyebilmektedir
ler. Buram buram irtica kokan bu tür konuşmaları 
yapan kişiler, bu cesareti nereden alabilmektedirler, 
bunlara bu cesareti veren örümcek kafalılar kimler
dir? Eğer bugüne kadar, bunlara bu cesareti veren 
güçler bulunup üzerlerine gidilmemişse, bunun so
rumlusu, destekleyici Sayın Özal ve iktidarıdır. 

Sayın milletvekilleri, sizlerin huzurunda bu yüce 
Mecliste, Atatürk büstünü kırdıran, demokrasi ve 
Atatürk Cumhuriyetinin düşmanlarına, Atatürk ve 
arkadaşlarının Cumhuriyeti kurma çabaları yaparken 
engellemek isteyenlerin zihniyetlerine sahip olanlara, 
Atatürk büstünün etrafında diz boyu yükselen deve 
dikenlerini temizlettirmeyen yetkililere, örümcek ka
falılara, Atatürk düşmanlığının öğretildiği «kurs ve 
okul öğrencilerine yardım derneği» adı altında ku
rulan tarikat demeklerine seyirci kalanlara, Atatürk' 
ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisine krava
tını kemerine takarak giren milletvekiline sesleniyo
rum: Ülkemizi ve Türk Ulusunu emperyalist güç
lerin ve devletlerin işgalinden kurtarıp, laik Cumhu
riyeti kuran Atatürk ve arkadaşları olmasa idi, ne 
yapacaktınız? 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — Sen 
önce Türkçe öğren, ondan sonra Atatürk hakkında 
konuş. 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — Yani, ülkeniz 
işgal altında kalmış olsaydı, ibadetinizi bu şekilde ra
hat yapabilecek miydiniz? İşte, Batı Trakya'daki ve 
Bulgaristan'daki soydaşlarımızı görüyorsunuz; öyle 
yaşamak ister miydiniz? Laik Cumhuriyetimizde, 
kim kimin ibadetine karışabiliyor? Ama, sizleri yön
lendiren gizli güçlerle, onlara göz yuman Sayın Özal 
ve iktidarının gerçek amacı, Allah'la kul arasına 
girip, dini siyasete alet etmektir; laik Cumhuriyetin 
temeline dinamit atarak, insanlarımızın tertemiz din 
duygularını sömürtmektir; insanları düşünce olarak 
çağın gerisine sürükleyip bir kat daha yoksul laştır-
maktiir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin insanlarını çağın 
gerisine sürükleyenleri, ülkemizdeki teokratik düze
nin özlemcilerini, ve onlara bu ortamları hazırlayan
ları, akıllarını başlarına almaya davet ediyorum. Hiç 
kimse, gerçekleri saptırmakla bir yere varamaz. Yüz-
binlerce şehit vererek çizilen Misaik-ı Millî sınırları 
içinde yaşayanları, iktidarı uğruna, bölmeye, kamp
lara ayırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Bilal. 
TEVFİK BİLAL ı(Devamla) — Açıkça ilan edi

yorum, bu kafaları değiştirin, bu kafalarla kimse bir 
yere varamayacaktır; çünkü güçleri yetmeyecektir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, arkadaşımız ne söylüyor? 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — Kafasız, sen sus, 
müdahale etme oradan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, «Kafasız» ne demeik; ne biçim konuşuyor bu 
arkadaş? 

TEVFİK BİLAL '(Devamla) — Bu gerçekler ışı
ğında, içinde bulunduğumuz vahim durumu yüce 
Meclisin takdirlerine arz eder, saygılar sunarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilal. 
3. — Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu'nun, Ri

ze'de halen devam eden yaş çay alımı ile çay üreti
cisinin sorunları ve yeni açılması planlanan çay alan
ları konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Rize'de halen devam etmekte olan 
yaş çay alımıyla ilgili olarak, Sayın Fehmi Memiş-
oğlu gündem dışı söz istemişlerdir. 
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Buyurun Sayın Memişoğlu. 
FEHMİ MEMİŞOĞLU (Rize) — Sayın Başkan, 

yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi en derin say
gılarımla selamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, malum olduğu üzere, 
Rize'de ve İDoğu Karadeniz'de yaş çay alım kampan
yası mayıs ayının ilk günlerinde başlıyor ve ekim 
ayı sonuna kadar devam ediyor. Bu mevsim, çay 
üreticisi, mayıs ayı sonuna kadar dekar başına gün
de 20 kilo çay satmak suretiyle Çay - Kur tarafından 
verilmiş kontenjan dahilinde, satımlara ay sonuna ka
dar; yani, mayıs ayının 31'ine kadar devam etmiş
tir, 31 Mayıs günü, Akfa, Karçay gibi büyük özel 
şirketlerin çay alım kampanyasını açtığı o gün, 
Çay - Kur da 20 kiloluk kontenjanını 10 kiloya dü
şürmüş bulunmaktadır. Böylesine, yarı yarıya kon
tenjanın düşürüldüğü ve devletin alım bürolarının 
kepeneklerinin âdeta yarı yarıya kapandığı günle; 
özel sektörün çay alımlarına başladığı günün bir 
araya gelmiş olması, bunun bir rasiantı olması ger
çekten büyük bir talihsizütotir. 

Muhterem arkadaşlar, Doğu Karadeniz'de çay 
tarımıyla ilgilenen halkın, 1984 yılına kadar verim 
çağına gelmiş toplam çay alanları, 640 bin dekara 
ulaşılmıştır. 640 bin dekar alanda yetişen çayın ka
pasitesi, yani yaş çay kapasitesi 9 bin ile 10 bin ton 
civarındadır. Günde, bu, arazide 10 bin ton çay ye
tişmesine, karşılık, devletin 6 bin ton kapasiteli 
fabrikası vardır. Bu teşvik ve krediyle gelişen arazi
de yetişen çayın tamamını devlet almak zorunda
dır. Esasen, Doğu Karadenizliyi gurbetten kurtarmak 
için daha başlangıçtan bugüne kadar devam eden 
çay tarım politikası, sosyal ve ekonomik olarak 
amaçlanan ve Karadenizliyi evine, barkına bağlayan 
politikalar 1984 yılının sonuna kadar devam etmiş
tir. 

Bilindiği üzere, 1984 tarihinde özel sektörün dev
reye girmesiyle, bu tarlada olan fazla kapasiteyi 
karşılayacak şekilde fabrika yapımı devlet tarafın
dan iteşvik edilmiş ve bilinen fabrikalar devreye so
kulmuş; ama, amaçlanan ve elde edilecek fabrika 
sayısı ve kapasitesine ulaşılamamış, bugün özel sek
tör devletin almakta olduğu çay, tarlada yetişenin 
çok altındadır. Özel sektör işine geldiği gibi, elbette 
kâr politikası takip ederek, gün oluyor alımları de
vam ediyor, gün oluyor alımları durduruyor veya 
fabrikasının kapılarını kapatıp geçip gidiyor. 

Böylesine izdihamlı günlerde üretici, devletin ka
pısına, özel sektörün kapısına koşup, bir yıl boyıın-
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ca alamadığı parasını belki bir gün alırım düşün
cesiyle, özel sektörün kapısından da boş çevrilmekte
dir. 

Bütün bu olumsuzluklar karşısında, Karadenizde 
yetişen çay miktarının tarlada yetişenle fabrika ka
pasitesinin kifayet etmediği göz önüne alınırsa, di
ğer taraftan üretilen çay yıldan yıla büyük stoklar
la yeni yıllara devredilirse ve hele hele Çernobil ola
yının felâketi yalnız Rizeli ve Doğu Karadenizlilerin 
sırtına yüklenirse, her ay 10 bin ton çay tüketimi 
azalmak sürecine girdiği halde, devletin tekelinde 
olan çay alanları açma konusundaki politikası, maa
lesef ve maalesef bu tutumla ters orantılı olarak 
gelişmektedir. 

Bilindiği gibi, Doğu Karadenizin Rus hududun
dan başlayarak, batıya doğru gittikçe çay verimi 
azalmaktadır ve Araklı'dan Rus hududuna kadar 
olan sahil kesiminde de çay üretiminin yerine başka 
bir ürün ikame etmek de mümkün değildir. Çay 
stokları artarken, tüketim azalırken, pazar bulma 
zorluğu çekilirken, çay allanlarını, üstelik devletin 
tekelinde olduğu halde, Zonguldak'a kadar uzatma 
politikası tümüyle yanlıştır: 

Değerli arkadaşlar, çay tüketimi azalıyor; stoklar 
eritilemiyor, giderek artıyor ve devletin, tekelinde 
olan çay alanları açma konusundaki uygulaması, eğer 
batıya doğru uzatılıyor ve Zanguldak'a kadar gidi
yor ise, o zaman Rizeliyi yeniden gurbete çıkarma 
planları uygulamaya konmuş demektir. Bu itibarla, 
bugün çay alanları 692 bin dekara ulaşmış bulun
maktadır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

FEHMİ MEMİŞOĞLU (Devamla) — Verimli 
çağa gelmiş çay alanları ise 670 bin dekara ulaş
mıştır. Bu durumda, Doğu Karadenizli, özelikle Ri
zeli, gözden çıkarılmış mıdır diye bir sual sorsam, 
yanlış olur mu? 

Değerli arkadaş 1 arım, çaya bağımlı hale gelmiş 
bir yörenin ürününü, verimi azalma pahasına da ol
sa, elinde bulunan tekeli ve ruhsat verme işini Zon
guldak'a kadar uzatma politikasının mutlaka değiş
mesinde büyük zaruret olduğuna inanıyorum. 

Bu itibarla, bugün Rizeli ve Doğu Karadenizliye, 
izdiham içerisinde, devletin ve özel sektörün kapı
larının önünde çile çektirilmesine katılmıyorum ve 
bu yoğun izdiham içerisinde çile çeken Karadenizli
nin sorunlarını çözmesi ve yeni çay alanlarının açıl
ması politikasını yeniden gözden geçirmesi ve bu 
sorunları çözmesi için Sayın Maliye Bakanını göreve 
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davet ediyorum. Sayın Bakanın gereken ilgiyi gös
termesini özellikle rica ederek, tekrar saygılarımı su
nuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Memîş-
oğlu, 

B) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Bugünkü gündemin «Kanun Tasarı ve Tek

lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
nın 11 inci sırasında yer alan; 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/861) 
(S. Sayısı : 593), bu bölümün 1 inci sırasına alın
ması ve görüşmelerine başlanılmasına ilişkin. 

2. — Millî Güvenlik Konseyinin yapmış olduğu 
(189) birleşime ait görüşme tutanaklarından; 
13.12.1981 tarihli 38 inci, 20.5.1982 tarihli 105 inci, 
29.11.1983 tarihli 187 nci birleşimlere ait olanlar dı
şındaki (186) adet birleşimin görüşme tutanaklarının, 
İçtüzüğün 72 nci maddesi gereğince yayımlanmasına 
ilişkin. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, 
Danışma Kurulu önerileri vardır; okutup, ayrı 

ayrı oylarınıza sunacağım. 
'Danışma Kurulu Önerisi 

No. : 66 17.6.1987 
Danışma Kurulunun 17.6.1987 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Arif Ş. Bilgin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 

ANAP Grubu 
Başkanvekili 

Pertev Aşçıoğlu 

DYP Grubu 
Başkanvekili 
Ahmet Sarp 

SHP Grubu 
Başkanvekili 

M. Seyfi Oktay 

DSP Grubu 
Başkan vekili 

Ömer Kuşhan 

1. Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 11 inci 
sırasında yer alan; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varliiklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek-' 
lenmes'i Hakkında Kanun Tasarısının (S. Sayısı : 593) 
bu bölümün 1 inci sırasına alınması ve görüşme
lerine başlanılması önerilmiştir. 

2. Millî Güvenlik Konseyinin yapmış olduğu 
(189) Birleşime ait görüşme tutanaklarından; 
13.12.1981 tarihli 38 inci, 20.5.1982 tarihli 105 inci, 
29.11.1983 tarihli 187 nci birleşimlere ait olanlar 
dışındaki ı(186) adet Birleşimin görüşme tutanakla
rının, İçtüzüğün 72 nci maddesi gereğince yayımlan
ması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, ayrı ayrı okutup oyları
nıza sunacağım: 

1. Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 11 'inci sı
rasında yer alan; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var
lıklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 'Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının (S. Sayısı : 593) bu bö
lümün 1 inci sırasına alınması ve görüşmelerine baş
lanılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum': Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer öneriyi okutuyorum: 

2. Millî Güvenlik Konseyinin yapmış olduğu 
(189) Birleşime ait görüşme tutanaklarından; 13.12.1981 
tarihli 38 inci, 20.5.1982 tarihli 105 inci, 29.11.1983 
tarihli 187 nci birleşimlere ait olanlar dışındaki (186) 
adet Birleşimin görüşme tutanaklarının, İçtüzüğün 72 
nci maddesi gereğince yayımlanması önerilmiştir. 

•BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has t ürk 

ve 27 arkadaşının, Taşdelen Menba Suyunun ihalesi 
ve ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik; dere
cesini ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırman açılma
sına ilişkin önergesi (10/60) 

BAŞKAN — Şimdi, oylama İle ilgili bir işlem 
var, ona geçiyoruz. 

Dünkü birleşimden kalan oylanması yapılacak 
bir husus vardır; şimdi bunun •oylamasını yapacağız. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

bir usul yanlışlığı yapmayalım. Şimdi, oylaması ya
pılacak olan konu, aslında denetim gündeminin bir 
parçasıdır. Denetim gündeminin parçası, ancak de
netim icra edildiği günde yapılabilir. Onun için, şim
di özel bir karar almamız lazım. Aksi halde, oyla
ması yapılacak işler arasında, rutin olaraik bunu 
oylamamız doğru olmaz, bir teamül yaratmayalım. 

BAŞKAN — Efendim, (teamül yaratmıyoruz, 
mevcut teamülü yürütüyoruz, mevcut teamül var. 
Ben bu mevzuu zatıaliımz gibi titizlikle tetkik ettim. 

Bu mesele, tümünün oylanması ile ilgili bir konu 
olduğu için getirebiliyoruz. Eğer, arada maddelerle 
ilgili bir münasebet olsaydı, buyurduğunuz husus doğ
ru idi. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, benim söz 
istemim Genel Kurulun almış olduğu kararla ilgili 
değil; Danışma Kurulunun almış olduğu karar üze
rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, daha önceden isteseydiniz 
Ömer Eey... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ben daha önceden 
Başkanlığa yazı gönderdim. 

BAŞKAN — Buyurun, hata bende, buyurun. (DYP 
sıralarından «Bravo Başkan» sesleri, alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, as
lında geç kalmış da değil; yani zatıâlinizin bir hata
sı sonucu herhangi bir yanlışlık da yapılmış değil; 
izah edince kabul edeceğinizi tahmin ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, biz, her şeyden evvel Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu olarak, bü
tün organlarıyla en saygın şekilde işlerlik kazanması
nı devamlı suretle savunuyoruz. Gerçi, biz muhalefet 
milletvekilleri bunu sözle söylüyoruz, ama iktidar 

milletvekili arkadaşlarımın pek çoğu da, gerek bakış
larıyla, gerek baş işaretleriyle tasdik ederek bize ka
tılıyorlar; onun için hepimizi bu kapsam içerisine al
dım. 

Şimdi, Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Da
nışma Kurulu gündemin tanzimi hususunda bir pren
sip kararı almıştır. Salı günü Meclis etkinlikleri gö
rüşülecektir, Meclisin çalıştığı diğer günlerde de ka
nun tasarı ve teklifleri görüşülecektir ve Danışma Ku
rulunun bu önerisi üzerine, yüce Genel Kurulunuz 
bunu karara bağlamıştır, «Bu konu, yalnız salı gün
leri görüşülebilir» diye. 

Meclisin dün bir saat kadar çalışma süresi varken, 
neden burada oylama yapılmadı da, bu konu daha 
sonraki bir güne ertelendi? Tabiî ki bunu tartışacağız; 
ileride büyük boyutlarda tartışmaya açık bir konu. 
Ancak, bizim daha evvel almış olduğumuz o karar 
gereğince, Meclis etkinliklerinde, mesele üzerindeki 
görüşmelerle, onun oya bağlanması, oylanmasını bir
birinden ayrı mütalaa etmemiz mümkün değildir, tak
dir edersiniz; yani oylama ile gerçek olay birbirinin 
bütünüdür, yani bütünün birer parçalarıdır. 

Bu espriden hareketle ve Genel Kurulumuzun al
mış olduğu bu karar muvacehesinde mütalaa etmek 
kaydıyla, bugün, dün görüşülen Meclis araştırması 
önergesinin, almış olduğunuz Genel Kurul kararı ne
deniyle oylamasının yapılamayacağını, ancak önümüz
deki salı günü, yani Meclis etkinliklerinin görüşül
mesine tahsis edilen günde oylamasının yapılabilece
ğini, ben, özellikle vurgulamak ve bunu savunmak is
tiyorum. Tahmin ediyorum ki, yüce Genel Kurul 
mutlaka bu işine sahip çıkacaktır, mutlaka buna bir 
hal çaresi bulacak ve aldığı kararını bu şekilde orta
dan kaldırmayacaktır. Kaldı ki, basın organlarını in
celediğiniz takdirde, Anavatan Partili sayın milletve
killeri de benim gibi düşündükleri ve bu doğruyu on
lar da bildikleri için, basında bugün yer alan, ama 
dün Meclis Genel Kurulu tatil edildikten sonra mil
letvekilleri arasında büyük boyutlarda tartışmaya se
bep olan bu gerçektir. Milletvekili arkadaşlarım da, 
Genel Kurulun almış olduğu bu karar gereğince gö
rüşmenin yapıldığı konu ile ilgili oylamanın ancak 
o konuya tahsis edilen Meclis gündeminde görüşüle
bileceğini veya Meclis programında görüşülebileceği
ni bildikleri için tartışmalar çıkmıştır ve basına kadar 
da intikal etmiştir. 

— 294 -



T. B. M. M. B : 118 

İzin verirseniz Sayın Başkanım, bu konu ile ilgili 
tartışmaların hangi basın organlarında çıktığını da 
vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, çok rica edeceğim 
efendim, bu tartışmaların çıktığını basından herkes 
okuyor; çok rica ediyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Tamam, peki 
efendim, onları okumuyorum, onlara değinmiyorum; 
ama yüce kurulunuz, kendi almış olduğu kararına 
mutlaka sahip çıkacaktır ve bunun rastgele bir biçim
de değiştirilmesine müsaade etmeyecektir düşünce
siyle, yüce kurulunuza saygılar sunuyorum. (DSP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım bir hususu 
ifade etmek zorundayım. 

Meclis, tek kişi tarafından yönetilmiyor. Biz, dört 
muhterem arkadaş yahut «üç muhterem» diyeyim, 
bir de kendimi katayım, dört arkadaş Meclis çalışma
larını yürütüyoruz. Şimdi, mesela Sayın Artukarslan, 
haklı olarak bana şunu hatırlattı : Kendilerinin bir 
gün, gündem dışı bir konuşma için geldiklerini, baş
tan sona konuşmayı okuttuğumu ve üzerinde durdu
ğumu söylediler. Fakat bu, çeşitli zamanlarda, çeşitli 
şekilde tatbik edilince, mecbursunuz siz de o şeklin 
içine girmeye. O bakımdan, bazı meselelerde mecbur 
oluyoruz. Yani, hareketlerde şu veya bu maksat güt
meyiniz; kendimizi gelişe göre ayarlamak mecburiye
tindeyiz. Aslında gündem dışı konuşmayı, başından 
sonuna, konuşturacak olan kişinin tetkik etmesi la
zım. Bu açık; ama olmuyor, yapamıyoruz, sebepleri 
var. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Edemezsiniz, sansür edemezsiniz. 

BAŞKAN — Ederim. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Edemezsiniz. Bu mesajı bari siz vermeyin. 

BAŞKAN — Ederim. Aç maddeyi, maddeyi aç... 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Dinlemeniz doğaldır. Açın İçtüzüğü bakın; önceden 
okuyamazsınız. Bari siz yapmayın bu hatayı. 

BAŞKAN — Nasıl edemem, o yetkiyi Tüzük ba
na vermiş. Bu sansür etmek değil ki. 

HtLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Siz, an
cak burada müdahale edersiniz, sansür edemezsiniz. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bu sansür değil ki, 
hayır sansür değil ki bu. 
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HtLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, burada müdahale edersiniz. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Sansür edemezsiniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sansür değil, açın da 
okuyun; bilmiyorsanız öğrenin. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Eğer siz bu hatayı yaparsanız ANAP'lı, başkanvekil-
leri bize kök söktürürler. 

BAŞKAN — Bunun kök söktürmekle ilgisi yok 
beyler. Gerçeği söylüyorum ben size; kimse yapmı
yor. Yani, başkanvekilieri, getirilen her gündem dışı 
konuşmayı kabulle mi mükellef? Onu mu söylemek 
istiyorsunuz? 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Konuyu irdelersiniz, metni okuyamazsınız. 

BAŞKAN — Bu, o demek. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Konuyu irdelersiniz, eğer İçtüzüğe bir aykırılık var
sa, konuşmacıyı kürsüden indirirsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, yani birbirimizle dalaş-
maik hoşa gidiyorsa, devam edin. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Ben «dalaşmak» kelimesini kabul etmiyorum, ikaz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Bu o demek. 
İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün ve 

27 arkadaşının, Taşdelen Menba Suyunun ihalesi ve 
ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
ve olayın sorumlulanıu tespit etmek amacıyla, bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin oy
lanmasında karar yeter sayısı bulunmamıştı. 

Şimdi, Meclis araştırması açılmasını tekrar oyla
rınıza sunuyorum. Meclis araştırması açılmasını ka
bul edenler... 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Zili çaldırıyor musunuz Sayın Başkan; dışarıdakilerin 
oylama yapıldığından haberleri yok. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Meclis araştır
ması açılması kabul edilmemiştir efendim. (DYP ve 
SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başbakan, her oylamaya siz gelecekseniz, sonu
nuz geldi demektir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, çok rica edeceğim... 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/861) (S. Sayısı : 593) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görüş
melerine geçiyoruz. 

Alınan karar gereğince, Gündemin 11 inci sıra
daki, «2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru
ma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm; Pian ve Bütçe komisyonları raporları» nın mü
zakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 

ediyorum. Okunmasını kabul edenler... Okunmama
sını kabul edenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
(DYP sıralarından «söz istiyoruz» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — El kal

dırıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen hitap şek

linizi düzeltin. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — «El kal

dırıyoruz» dedim Sayın Başkan, kötü bir şey deme
dim. 

BAŞKAN — Bunun usulü var; usulden bah
sediyorsunuz... Usulü, yazılı olarak önceden vermek
tir; vermiyorsunuz. Tek tek söz istiyorsunuz, böyle 
yürütenıem. Söz isteklerinizi yazdırın efendim. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ali Maz-
har Haznedar, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ALİ MAZHAR HAZNE
DAR (Ordu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerime başlamadan evvel, yüce Meclise Doğru Yol 
Partisi Grubu ve şahsım adına saygılarımı sunuyo
rum. 

Görüşülmekte olan tasarı, uygulamada görülen ba
zı aksaklıkları gidermek ve ortaya çıkan sorunları çö
zebilmek amacıyla, 21.7.1983 tarih ve 2863 numara-

(1) 593 Sıra Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

lı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun
da bazı değişiklikler yapılmasını öngörmektedir. Bi
lindiği üzere, bir ülkedeki kültür varlıkları, o ülkenin 
geçmişini oluşturan çeşitli uygarlıklar ile millî müş
terek mirası ifade eder. Bu miras, o ülke toplumunun 
karakterinin ve birçok vasıflarının teşekkülünde et
kili olmuştur. Bu nedenle, insanlık tarihi ve sosyoloji 
biliminin sağlıklı sonuçlara ulaşması bakımından bü
yük önem arz eder. 

Ayrıca, ülkemiz, bütün dünya milletlerinin hay
ranlığını cezbeden, hemen hiç bir ülkeye nasip olma
yan çok zengin tarihî mirasa sahiptir. Bunun yanın
da, sanayinin ve hızlı nüfus artışının süratle tahrip 
ettiği doğal çevrenin ve tabiat varlıklarının korunma
sı ve geliştirilmesi de, ülkemiz için sağlıklı bir yaşam 
ve turizm açısından vazgeçilmez, ihmal edilmez bir 
amaç olmalıdır. 

Bütün bu ve diğer nedenler göz önüne alınarak, 
kökeni çok eskilere, 19 uncu asrın sonlarına dayanan 
bir süre içinde, yetkililerce bir dizi önlemler alınagel-
miştir. Bunların sonuncusu, 1983 yılında yürürlüğe gi
ren 2863 sayılı Kanundur. Bu kanunla, yılların birik
tirdiği tecrübeler göz önünde tutularak ve ta'kdirle 
ifade etmek gerekir ki, devrin iktidarlarınca da, etki
siz kalma gibi zor b'enimsenebilecek bir duruma, bu 
büyük amaca ulaşmak uğruna razı olunarak, fonksi
yonel bir sistem oluşturulmuştur. İşte, şimdi yapıl
mak istenen, daha önceki hükümetlerin gösterdiği bu 
feragatkâr tutumun terk edilerek, konu üzerinde ikti
darın etkinliğini temin edecek bir yönetime geçme yo
lunda yeni bir düzenlemedir. 

Nedir mevcut sistem ve bu tasarı ile nasıl bir de
ğişiklik yapılmak istenmektedir?.. Hemen başta şu hu
susu belirtmek isterim: Bu tasarıyla getirilmek iste
nen, sit alanlarında kalan ve inşaat yasağı getirilen 
arsa ve arazi üzerine, sahibinin talebi halinde, Hazi
neye ait başka bir arazi verilmesi ve bu gibi gayri-
menkullerden, belediyelerle ilgili vergi, resim, harç ve 
katılma paylarının alınmaması gibi hükümler yerin
dedir ve gereklidir; bunları olumlu karşılıyoruz. Hat
ta, bu muafiyet ve istisnaların Emlak Vergisini de 
kapsamasının uygun olacağı kanısındayız. 

Tasarının benimsemediğimiz ve tehlikeli bulduğu
muz yönü, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları hak
kında bugün geçerli olan karar mekanizmasında yapıl
ması öngörülen değişikliklerdir. Halen, bu konular
daki uygulamaya dönük ilke kararları, Taşınmaz Kül-

• 
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tür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunca alınmak
tadır. Bakınız, yapılmak istenen değişiklik nedir; siz
lere arz etmek istiyorum. 

Halihazırda, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Yüksek Kurulunun oluşupıu şu şekildedir: 7 adet tabiî 
üye var. Bu 7 adet tabiî üye; Kültür ve Turizm Ba
kanlığı Müsteşarı, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili 
müsteşar yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski 
Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Turizm Genel Müdürü, İmar ve iskân Ba
kanlığı Planlama ve fenar Genel Müdürü, Tarım ve 
Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü, Vakıflar 
Genel Müdürü. Bu 7 kişi, tamamen bakanlığa ve ba
kanlıklara ait üst düzey yöneticileri. 

Bir de temsilci üyeler var; bunlar da 8 kişi. Bu 8 
kişilik temsilci üyenin 3 tanesini Sayın Cumhurbaş
kanı seçiyor, 5 tanesini de Yükseköğretim Kurulu ta
yin ediyor. Nereden tayin ediyor? Bunlar; mimarlık, 
arkeoloji, sanat tarihi, şehircilik ve idare hukuku alan
larındaki isim yapmış büyük otoritelerden oluşuyor; 
toplamı 15 kişi. Bu kurul, kararını 2/3 ekseriyetle alı
yor. Bu oluşum dolayısıyla, hiçbir suretle, sadece yük
sek seviyeli kamu yöneticilerinden oluşan, yani ba
kanlığın veya bakanlıkların etkisinde daha çok kala
bilecek nitelikte olan 7 kişinin, 2/3 ekseriyeti oluştur
mak suretiyle kendi başlarına bir karar alması imkân 
ve ihtimali mevcut değil. Mutlak surette, YÖK'ün ve 
Sayın Cumhurbaşkanının tayin etmiş olduğu temsilci 
üyelerden oluşan 8 kişiden bir bölümünün bu karara 
iştirak etmesi gerekiyor. Bu nedenle de, bu kurul üze
rinde siyasî ve idarî herhangi bir baskı, şu ana kadar 
bahis konusu olamamıştır. Çünkü, kurul üyelerinin 
süreleri de 7 senedir; 7 sene içinde kendileri istifa et
medikçe veya vefat etmedikçe, sureti katiyede değiş
tirilmeleri de bahis konusu değildir. 

Kurulun bu niteliğidir ki, bugüne kadar pek çok 
baskılara rağmen, birçok kültür ve tabiat varlığının 
korunabilmesine imkân vermiştir. Bu pozisyonu ve 
karakteri nedeniyledir ki, siyasî iktidar yetkilerinin 
bir nevi sınırlamasına rıza göstermiş ve kurulun ya
pısal niteliğini bozma yoluna gitmemiştir. Bu durum, 
2863 sayılı Kanundan önceki dönemde de Gayrimen
kul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun oluşu
muna benzer bir durumdur; orada sayı daha da fazla 
idi. 

Şimdi, hükümet, hemen tamamı üst düzeydeki bü
rokratlardan oluşan bir kurulu, 2863 numaralı Ka
nundaki Yüksek Kurul yerine ikame etmekte ve yet
kilerinde büyük kısıntıya gitmektedir. Bu, üst düzey 

yöneticilerinden oluşan Yüksek Kurul nasıl oiuşııyc:? 
Yeni oluşumunda, yine demin saydığım üst düzey yö
neticilerine ilaveten, Başbakanlık Müsteşar Yardımcı
sını da bu kurula dahil etmişler, 8 kişi. Bir de 6 kişi 
var; koruma kurulları. 

Yani, yöresel koruma kurulları kuruluyor yeni sis
temde. Koruma Kurullarının oluşumunda da, 3 ele
man sayın bakan tarafından tayin ediliyor; 2 eleman 
sadece YÖK tarafından tayin ediliyor, etti 5 kişi. Di
ğer üyeleri nazarı itibara aldığınız takdirde - ki, bun
lar belediyelere, imar îskân Bakanlığına veya mev
zuuna göre diğer kamu kuruluşlarına ait kamu yöne
ticilerinden oluşan mahallî koruma kurulları - sayıları 
10'a kadar çıkıyor. Bu 10 kişinin içinde YÖK'ün, ta
rafsız diyebileceğimiz veya sayın bakanın veya bakan
ların etkisinde kalmayacak nitelikteki üye sayısı 2 ki
şiden ibaret. Kararı 3/4 ekseriyetle alıyorlar; ama 10 
kişinin içinde 2 kişi 1 /5 ediyor. 

Binaenaleyh, istendiği an, bunların herhangi bir 
kararı almalarında -Tabiî şahsiyetleri bir tarafa bı
rakıyorum - etkilenme ihtimalleri çok daha fazla olu
yor. Bunlardan da 6 tane Yüksek Kurula başkanları 
seçiliyor. Kim seçiyor bunu? Bakanlık seçiyor. Binae
naleyh, 14 kişilik bir kurul oluşturuluyor, bu kurul, 
bütün taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları hakkında 
karar alma yetkisini haiz oluyor ve koruma kurulları 
da - demin arz ettiğim bünyesiyle - bu konuda daha 
fazla yetkiyle görev yapma durumunda oluyor. 

Böyle bir kurulun, aşırı ve şiddetli politik ve idarî 
baskılara dire'nebilmesi fevkalade şüphelidir. Bu da, 
arzulanmayan, ülke yararına olmayacak kararların 
alınabilmesi bakımından çok müsait bir ortam demek
tir. Böyl'e bir oluşumu, şahsen ve parti olarak hoş gör
memiz, göz yummamız, tabiîdir ki, bahis konusu ola
maz. Sayın bakana, niçin böyle bir değişikliğe gidili
yor diye sorduğumuzda, bu değişikliğin nedenini, bir-
kısmı kapalı olarak, gerekçeleriyle şöyle açıklamıştır: 
«Eski yüksek kurul hiçbir idarî denetime tabi değil
dir; bakanlığın kurul üzerinde hâkimiyeti mevcut de
ğildi». 

Zaten, bu kurulun oluşturulmasındaki şeklî yapı, 
bakanlığın kurul üzerinde hâkimiyetinin olmamasını 
temin amacını güdüyordu ve o şekilde bir kurul oluş
turulmuştu; şimdi ise, bu sistemden tamamen geri dö
nülüyor. «Niçin öyle bir kurul oluşturuluyordu, kuru
lun yapısı neden öyleydi?» konusuna gelince; nedeni, 
yılların birikimiydi. Aksi halde, sahip olduğumuz ve 
iftihar ettiğimiz birçok tabiat ve kültür varlığının 
tehlikeye girmesi ihtimalini başka bir yapısal oluşum-
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da daha fazla ihtimal dahilinde görüyor idi; şimdi ise t 
bundan vazgeçiliyor. Bu nedenle, sayın bakanın ileri I 
sürmüş olduğu bu fikri kabul etmek kabil değil. i 

îkinci olarak ileri sürmüş olduğu gerekçe de şuy- I 
du; «Kurul ayda bir defa toplanıyordu, birikmiş iş- I 
lere yeterli zaman ayırması ve olaylara nüfuz edip I 
kavraması dahi bu kısa süre içinde mümkün olamı- I 
yordu, bu yüzden de çok sayıda konu birikmiş, karar I 
bekliyordu» diyorlar. I 

Evveli "bir noktayı tashih etmemde yarar var. Sa- I 
yın bakan komisyondaki izahatında, halihazırda 4 500 I 
tane evrakın komisyonda yahutta kurulda karar bek- I 
leme safhasında olduğunu ifade ettiler. Yalnız bir hu- j 
susu hatırlamakta yarar var; o da, neden acaba 4 500 I 
tane evrak oraya gelmiştir, yani müracaatların bu sa- I 
yıya yükselmesinin nedeni nedir?.. Bunun da nedeni I 
şuydu: 2863 sayılı Kanun 1983 yılında kabul edilmiş; 
1983 yılında kabul edilirken getirilen bir hüküm var I 
ve bu hüküm daha önce Eski Eserler ve Anıtlar Yük- I 
sek Kurulu tarafından tespit edilmiş olan bütün sit I 
alanları ve kararların muayyen bir süre içinde yeni I 
baştan gözden geçirilmesini öngörüyordu. O nedenle, 
kitle halinde bakanlığa bir talep olmuş ve bu husus- I 
ların görüşülmesi zarureti ortaya çıkmıştır. Bunu da I 
kurul, (Sayın bakan «Ayda bir defa toplanıyor» dedi; I 
şimdi ona değineceğim) bu süreler içinde ihaüedeme- I 
miş ve bir birikim vücuda gelmiştir; fakat burada da | 
unutulan bir şey var. I 

Aslında hadise, sayın bakanın dediği gibi değil ve I 
ileri sürülen bu gerekçeye de katılmak mümkün değil. 
Neden değil?.. Çünkü kanun, o yüksek kurul için I 
«Ayda bir defa toplanır» demiyor, «Ayda en az bir I 
defa toplanır» diyor ve yine «İstendiği an sayın ba- I 
kan tarafından bu yüksek kurul toplantıya davet edi- I 
lir» diyor idi. Şimdi anlaşılıyor ki, bu lâzımeye ria- I 
yet edilmemiş ve kurul, gerektiği ölçüde, işleri hafif
letmek amacıyla da olsa, toplantıya davet edilmemiş- j 
tir. 

Sonra, başka bir husus daha var. Gene sayın ba- I 
kanın ileri sürmüş olduğu gerekçelerden birisi de, I 
«Kurul, ayda bir defa toplanıyor; ama o kadar az sü
re içinde bir hadiseye eğilmek gibi bir durum hâsıl 
oluyor ki, bu kısa süre içinde hadiseye nüfuz etmek 
kabil olamıyor» şeklindeydi. Oysa, gene kanunda bir 
hüküm var ve diyor ki : «Yüksek Kurulun gündemi j 
bir hafta evvelden tespit edilir ve bir hafta önce gün
dem ilgili üyelere gönderilir». Ayrıca, Eski Eserler I 
Genel Müdürlüğüne verilmiş bir görev var; o da, I 
gündeme girecek olan konularla ilgili birtakım araş- I 
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tırmalar, ön hazırlıklar yapmasını amirdir. Eğer bu 
ön hazırlıklar yapılıp, kurula intikal edebilseydi, o tak
dirde kurulun hadiseye nüfuz etmemesi bahis konusu 
olmayacağı gibi, çok daha çabuk ve çok daha doğru 
kararlar alması, 'birikimin de bu seviyelere ulaşma
ması bahis konusu olacaktı; bu da yapılmamıştır. 

Bununla ilgili «Neden acaba bu olamamıştır?..» 
dediğimiz zaman da, sayın bakanın ifadesi «Eski Eser
ler Genel Müdürlüğünde bu nitelikte kafi sayıda ele
man mevcut değildir» şeklinde olmuştur; ama, fonk
siyonel bir şekilde yılların tecrübe birikimi sonucu 
oluşturulmuş bir kurulun görevine nihayet vermek 
için «Eski Eserler Genel Müdürlüğünde yeter sayıda 
eleman yok» diye kafi sebep olarak bunu telakki et
mek elbette mümkün değildir. O nedenle, ileri sürü
len gerekçelere katılmak maalesef mümkün olama
maktadır. 

Özetle söylemek gerekirse, yönetim, kendine düşen 
görevleri gereken ciddiyet ve nitelikte yerine getirme
miştir. Kanunda bir değişiklik yapılmadan önce, say
dığımız noksanların tamamlanması yoluna gidilmeli 
idi. Buna rağmen, istenilin sonuçlar alınamadığı tak
dirde, Yüksek Kurulun oluşumunu değiştirmeden 
- Gene söylüyorum, oluşumu değişmeden - görevlerin
de ikinci derecede önemli görülen bölümlerin alt ku
rula, yani bölge kurullarına aktarılması, mantıkî ve 
doğru olurdu. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; arz edilen se
beplerle, tasarının, kurulların oluşumuyla ilgili bölüm
lerini benimsemediğimizi, mutlaka konunun özellikle
rine uyan değişikliklerin yapılmasını gerekli gördüğü
müzü arz ediyor, yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Haznedar. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hayrettin El

mas; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HAYRETTİN ELMAS 

(istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var
lıklarını Koruma Kanununun bazı maddelerini değiş
tiren ve birkaç yeni madde ekleyen kanun tasarısı 
hakkında Anavatan Partisi Grubu adını huzurunuzu 
işgal ediyorum; sözlerimin başında hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Bilindiği gibi, medeniyetin beşiği olan Anadolu, 
Türkiyemiz, kültür ve tabiat varlıklarıyla, namütena
hi hazinelere sahiptir. Onun için, geçmiş hükümetler 
zamanında da - Sayın Haznedar'ın da söylediği gibi -
kültür ve tabiat varlıklarını korumak için çeşitli ted
birler alınmıştır, alınmaya devam edilmektedir, ge-
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lecekte de şüphesiz ki devam edilecektir. Bu düşün
ceyle, daha önce oluşturulan kurullar vasıtasıyla ko
rumalar yapılırken, en son 1983 yılında 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, bir 
anlamda bu konunun çözümü için reformist nitelikte 
çıkartılmış bir kanun olarak görülmektedir. 

özellikle iktidarımız zamanında, kanunların sa
dece çıkartılıp vatandaşla, ilgilisiyle başbaşa bırakıl
ması yerine, kanunların anaamacının ondan etkilenen 
insana mutluluk sağladığı düşüncesiyle; tatbikatında-
ki güçlüklerin giderilmesi için getirilmesi gereken ye
niliklerin araştırılması neticesinde, hükümetimiz tara
fından hazırlanan ve tatbikattaki güçlükleri yenecek 
ve bir - iki yenilik getirecek tasarıyı Anavatan Par
tisi Grubu adına teşekkürle karmıyoruz; kendilerine 
özellikle teşekkür ediyorum. 

Türkiye genelindeki müracaat edilen kültür ve 
tabiat varlıklarıyla ilgili çözümlenmesi gereken prob
lemlerim üçte birini havi bir büyük ilimiz olan is
tanbul'un milletvekili olarak, en çok sıkıntı çektiğim 
konunun, özellikle Anıtlar Yüksek Kuruluna müra
caat edilen evraklara verilecek cevaplar veyahut da 
bunların işlemlerinin tamamlanmasıyla ilgili olduğu
nu huzurunuzda açıkça söylemek istiyorum. Şu an
da Anıtlar Yüksek Kurulunda sanıyorum - biraz önce 
Sayın Haznedar'ın söylediği gibi- bekleyen 4 500 
evrak var, halledilmesi gereken mesele var. Herhal
de şu anda, ancak 1985 yılındaki evrakların görüşül
mesi mümkün olabiliyor; çünkü, bu haliyle en kü
çük bir problem dahi Anadolu'nun bir köşesinden 
Ankara'ya, Anıtlar Yüksek Kuruluna gelmek mecbu
riyetinde oluyor. Anıtlar Yüksek Kurulu ayda bir 
defa olağan toplantısını yapıyor ve her toplantıda an
cak 40 ila 50 arasında evrak görüşme imkânı müm
kün olabiliyor. Bununla, bu meselenin çözümü elbet
te ki, mümkün olmamıştır ve olamamaktadır, tşte, 
özellikle vatandaşın çektiği bu sıkıntıyı gören ilgililer, 
bu tasarıyla, Anıtlar Yüksek Kurulu yerine Yüksek 
Koruma Kurulu teşekkülünü sağlamışlar ve bölge
lerde meydana gelecek koruma kurullarıyla da işin 
süratlendirilmesi sağlanmış durumda. Koruma kurul
ları, artık, bölgelerdeki problemleri tamamen çözecek
tir. Diğer kanunlarda, özellikle îmar Kanununda yap
tığımız reform gibi, burada da meselenin mahallinde 
çözümlenmesi, merkezî idareden kaçınılmasının sağ
lanması dolayısıyla, sanıyorum ki bu bölge koruma 
kurullarının çalışmasıyla, öncelikle koruma planları
nın çok kısa zaman içerisinde yapılması, sit alanları
nın yeniden tespit edilmesi gibi konulara özellik ve 

ağırlık göstererek meselenin süratle çözümleneceği 
kanaatindeyim. Aslında, bu konuda söylenecek çok 
fazla söz var; ancak, ben çok fazla zamanınızı almak 
istemiyorum; çünkü bu kanun tasarısı, iki yılı aşan 
bir zaman içerisinde hükümette oluşturulmuş ve bu 
meselenin bütün problemleri gözden geçirilmiş, defa
larca tasarılar hazırlanmış ve en son bütün prob
lemlerini havi şekliyle buraya getirilmiştir. Böyle bir 
yoğun çalışmanın ötesinde, bu tasarı, hem mensubu 
bulunduğum Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonundan geçerken üzerinde çeşilli tartışmalar 
yapıldı, enine boyuna görüşmeler yapıldı; ayrıca, 
Plan ve Bütçe Komisyonundan da geçerek diğer 
eksiklikleri de tamamlandığı kanaatindeyim. 

Netice olarak, gerekirse maddeler üzerinde bazı 
bilgiler aktarma imkânımız olur; ancak biz, Anava
tan Partisi Grubu olarak, bu tasarıyla tamamen mu
tabakat halinde olduğumuzu özellikle arz ediyor, bu 
kanunun, kültür ve tabiat varlıklarımızın korunma
sında güzel hizmetler yapacağına inanıyor ve mille
timize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Elmas. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA HILMt NALBANTOĞ
LU (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkanım, ilk önce, size saygımın büyük ol
duğunu bilirsiniz; hemen şu tasarının görüşülmesine 
geçilirken, belki bakmadınız ama, üç-dört kişi el 
kaldırdık, ben de kaldırdım, siz görmeyince «Sayın 
Başkan, el kaldırıyorum görmüyor musun?» dedim; 
nedense siz, onu kendinize bir saygısızlık gibi gör
dünüz! Bunu anlayamadım. Bu bakımdan, eğer ku
surum varsa yine, affedin; ama biz senelerden beri 
arkadaşız. 

BAŞKAN — Estağfurullah, devam edin. 

HILMt NALBANTOĞLU (Devamla) — İkinci
si : Şu yasanın, böyle el çabukluğuyla, hemen getirilip 
görüşülmesini kınıyorum. Zira, biz bunu herhalde 
yarın görüşecektik; bereket versin ki, Doğru Yol 
Partili arkadaşım bunu sezebilmiş, bir hazırlık da ya
pabilmiş; ben hazırlık yapmadığım halde, yine de bir 
şeyler söylemeye, fikrimizi söylemeye çalışacağım; 
fakat, benim konuşmalarım grubumu ilzam edeceği 
için, bir sürçü lisan olursa, önce grubumun, sonra 
da sizlerin beni bağışlamasını dileyeceğim. Sizi ve 
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yüce Meclisi selamladıktan sonra, sözlerime başlıyo
rum. 

Bu yasa tasarısının komisyonumuzda görüşüldüğü 
sırada da fikirlerimizi arz etmiştik. Bu yasa tasarı
sı, gerekçesinde de söylendiği üzere, bazı sıkıntıların 
giderilmesini, daha doğrusu atalarımızdan kalan kül
türel değerlerin korunmasında hızlı ve etkin tedbirler 
alınmasını amaçlamış. Bence bu yasa ta-sarısı, sit ala
nının ve değerli eserlerin bulunduğu yerlerdeki - Tür
kiye'de böyle yerler çok fazladır- bazı belediyelerin 
yaptıkları imar hareketlerini kolaylaştırmak için ge
tirilmiş. Umarız ki, bu belediyeler, yaptıkları bu ta
sarruflarla, daha çok ata yadigârı olan bu eserleri
mizi mahvetmezler. 

Bu tasarının 2 nci maddesini bu bakımdan in
celersek, görürüz ki, «Korunması gerekli taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıklarının tespiti Bakanlıkça doğ
rudan doğruya veya diğer ilgili kurum ve kuruluş
ların uzmanlarının yardımlarından faydalanılarak ya
pılır» denmektedir; ama bu uzmanların kimler ola
cağı belli değildir. Belki belediye başkanları da uz
man kabul edilmek ve onların da fikri alınmak sure
tiyle tespitler yapılacak. 

Maddenin devamında da, «Yapılacak tespitlerde, 
kültür ve tabiat varlıklarının tarih, sanat, bölge ve 
diğer özellikleri dikkate alınır. (Çok güzel) Devletin 
imkânları göz önünde tutularak, örnek durumda olan 
ve ait olduğu devrin özelliklerini yansıtan yeteri ka
dar eser, (Bu ibareye dikkatinizi çekerim, ben bu
nu komisyonda da ikaz etmiştim) korunması gerekli 
kültür varlığı olarak belirlenir.» denmektedir. De
mek ki, «Yeteri kadar eser» dendiği için, bir sit böl
gesinde, şu eser «yeteri kadar» görülmeyecek, öbür 
eser «yeteri kadar» görülecek... Bu nasıl tefrik edile
cek? Bu konuda sübjektif herhangi bir hareket yapıl
mayacak mıdır? Bunu sizler garanti edemezsiniz. Kal
dı ki, yine bu maddede, «Tespit ve tescil ile ilgili usul
ler, esaslar ve kıstaslar yönetmelikte belirtilir» den
mektedir. Komisyonda da arz ettim, burada da yine 
arz etmekte fayda var; Sayın Bakanımızı, bu bakan
lığın başında en ciddî kişi olarak görüyorum; ama öy
le bir bakan gelebilir ki, şahısların keyfine göre ha
reket edecek bir yapıya sahip olabilir. O takdirde, 
bu yönetmelikler her şahsa göre değişir mi, değişmez 
mi? Biz «değişir» diyoruz; çünkü bunda kuşkumuz 
var; ama sizlerce yoksa, mesele yok. inşallah bu 
şekildeki yönetmelikler kişilerin, müesseselerin veya
hut da holdinglerin yararına değiştirilmemiş olur ve 
belki Sayın Balkanımız bu yasanın devamında da ka

lır ve belki yerine, yine kendisi gibi ciddî birisinin 
gelmesi imkânı olur. 

Bu tasarının en olumlu yanı olarak gördüğümüz 
maddesi 5 inci maddesidir. Bu maddede, «Koruma 
amaçlı imar planında kültürel amaçlara ayrılan tes
cilli yapıların, bu amaçla onarılıp değerlendirilmesi 
kaydıyla koruma kurullarının kararı ve Bakanlığın 
tasdiki ile belediyelerce kamulaştırılması yapılabilir. 
Maksadına uygun kamulaştırma yapılmadığı tespit 
edildiği takdirde yetki geri alınır.» deniyor. Tabiî, va
tandaşın belki sıkıntısı vardır ve eski eserlere sahip 
olanlar da Türkiye'mizde, genellikle - babasından mi
ras kaldığı için - durumu iyi olmayan kişilerdir. Bu 
eski eserlerin illa sittinsene ellerinde saklanması - he
le bir de onlara bir onarım yapılması, iyi bakılması 
gibi bir külfet de yüklenmiş ise- maliklerine külfet 
olmaya devam etmiş ve dolayısıyla, «Aman, keşke bu 
miras kalmasaydı» diye, belki de yakınmış durmuş
lardır; ama ne de olsa, atamamışlar, fakat o eserle
re de gerekli önemi verip, bakıp, onarıp, onları ayak
ta tutamamışlardır. Ama, «Bu eski eserdir, sen bunu 
yıkamazsın, yakamazsın, başka bir binaya tahvil ede
mezsin» denildiği için de, onun bekçiliğini yapmak 
zorunda kalmışlardır. Bu madde ne yapıyor? Eski ese
rin, hiç olmazsa, kamulaştırılmasını ve vatandaşın bir 
sıkıntısından kurtulmasını sağlıyor. Ayrıca (f) fıkra
sında, «Sit alanı olması nedeni ile kesin inşaat yasağı 
getirilmiş, korunması gerekli taşınmaz kültür ve ta
biat varlıklarının bulunduğu parseller, malikinin baş
vurusu üzerine bir başka Hazine arazisi ile değiştirile
bilir» diyor. Bu da, bu gibi eski eser maliki olan ki
şilere büyük bir kolaylık ve büyük bir yardımdır; ya
ni, yasanın en olumlu bulduğumuz maddesi budur. 

Yasanın, bir diğer olumsuz bulduğumuz madde
sinden bahsedeceğim. Ben, bu maddeye komisyonda 
da itiraz etmiştim; komisyon üyeleri de, başkanı da, 
sayın bakan da hatırlarlar; fakat nedense, sayın Ana
vatan Partisi iktidarı bu konuyu kendisine âdet edin
di gitti. Halbuki bugün, kamuoyunda birçok yolsuz
luklar söyleniyorsa, şu maddeden dolayı söyleniyor; 
bunu da dikkatinize sunmak isterim. Bakın madde 8' 
de, «İstisnalar ve muafiyetler» adı altında ne diyor : 
«Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım, ona
rım, restorasyon, değerlendirme, muhafaza ve nakil 
işleri ile bu maksatla ahzırlanacak projelerin yapıl
ması ve arkeolojik kazılarda kullanılacak aletlerin alı
mı hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 1050 
sayılı Muhase'bei Umumiye Kanunu uygulanmaz.» 

Siz, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa uymadan 
J bir makine getirtebileceksiniz veya o şahıs getirebile-
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cek ve «şu işi yap» diye istediğinize de vereceksiniz. 
Zaten, iki - üç seneden beri bayındırlık ihalelerinin 
ne şekilde yapıldığını duymuşsunuzdur. Hatta, 2886 
sayılı Yasaya uyulsa bile, o ihale komisyonlarının ve 
idarelerinin, ne şekilde ihale mafiast olduğunu sizler 
de duymuşsunuzdur; bizler de duyuyoruz ve bunları 
bu kürsüde çok dile getirdik. Bu 2886 sayılı Devlet 
İhale Yasasına bağlı olmadan verilen her türlü işte, 
muhakkak bir bit yeniği vardır, bir kayırma vardır, 
bir usulsüzlük vardır, sonunda da fazla ödemeler de 
vardır. Bunları gazete sütunlarında çok çok okuduk 
ve bilhassa çok övündüğünüz, güçlendirmek suretiyle, 
memleketi kırmızı petek karolarla döşemeye muvaf
fak olmuş belediye reislerinin uygulamalarında ve 
ihalelerinde; bunları tümen tümen, çarşaf çarşaf ga
zete sayfalarında görüyoruz. Bu yasa komisyonda gö
rüşülürken, ben komisyonda teklif verdim; tabiî, oy 
çoğunluğumuz olmadığı için kabul edilmedi. Onun 
için diyoruz ki, hiç olmazsa sizler bir önerge ver
mek suretiyle, «2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu uygulan
maz» cümlesini lütfen çıkarttırın. 

Bunlar, afete uğrayanlar için yapılacak konutlar 
değildir, bir aciliyeti de yoktur. Herhangi bir arke
olojik kazı yapılacaksa veyahut da eski bir eserde, 
onarım, restorasyon, nakil işi vesaire yapılacaksa, 
afet konutları gibi bir aciliyeti yoktur. Türkiye çok 
afet geçirmiştir, bunları görmüşüzdür; mesela ekim 
ayında afet olsa biie, çok acil inşaatlara mayıs ayın
da başlanır; esasında, onun da aciliyeti yoktur. Her 
neyse... Diyelim ki, aciliyet kabul edilmiş,, doğrudur; 
ama taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakımı, 
onarımı, restorasyonu, değerlendirme, nakil işleri için 
ve hatta arkeolojik kazılar için alınacak aletlerin, 
ki, dozer getirilecektir, yükleyici getirilecektir... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, bunları, mad
deler görüşülürken de konuşabilirsiniz efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Efen
dim, maddeler görüşülürken hiç konuşmayacağım; 
çünkü tasarı acele geldiği için bir hazırlığım yok; ko
nuşmalarım bundan ibaret kalacaktır. Zaten, madde
lerde konuşsak da, önergeler de versek, reddedileceği 
için, niye konuşacağız?.. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, siz geniş konu
şuyorsunuz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, benim 20 dakika hakkım varsa, onu kul
lanıyorum; konu dışına çıkarsam, ikaz edersiniz. 

BAŞKAN — Hayır, hayır, öyle bir şey değil; ya
ni, meseleleri bilirsiniz demek istiyorum. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Peki Sa-
yın Başkanım, saygdar sunarım. 

Demek ki, bu cümlenin çıkarılmasını öneriyo
ruz. 

Yine 8 inci maddede, «Birinci fıkranın uygulan
masına dair usul ve esaslar bir yönetmelikle belirle
nir» deniyor. Bu yönetmelikler konusundaki kuşkula
rımızı her zaman söylüyoruz; Sayın Başkanın sabrını 
taşırmamak için, bunu da geçiyorum. 

9 uncu madde konusunda da söyleyeceklerimiz 
var. 9 uncu maddenin (a) fıkrasında, bir değişiklik 
yapılmış ve onun en son cümlesi de şu: «Osmanlı 
Padişahlarından Abdülmecit, Abdülaziz, V inci Murat, 
II nci Abdülhamit, V inci Mehmet Reşat ve Vahidet-
tin'e ait ve aynı çağdaki sikkeler, bu Kanuna göre 
tescile tabi olmaksızın yurt içinde alınıp satılabilir
ler.» diyor. Demek ki, bazılarının elinde, bu padişah
ların devrine ait sikkeler var; bunları alıp satmak ge
reğini duymuşlar, buraya monte etmişler. Ancak, bu
rada, neden sadece bu dört - beş tane padişahımızın 
ismi sayılmıştır? Mümkündür ki, diğer otuz - otuziki 
tane padişahımızın da sikkeleri ve kıymetli şeyleri ola
bilir; bu ayrıcalıktan dolayı, diğer padişahlar size 
küsmesinler derim. Bence, bu ibareyi, «Osmanlı Pa
dişahlarımızın devirlerine ait, aynı çağdaki sikkeler, 
bu Kanuna göre tescile tabi olmaksızn yurt içinde 
alınıp satılabilirler» şeklinde değiştirirseniz, belki di
ğer padişahlarınızı da küstürmemiş olursunuz. Buna 
da bu şekilde değindikten sonra, 10 uncu maddeye 
geliyorum. 

10 uncu maddenin, sondan üçüncü paragrafında, 
«Ancak, bu tip eserlerden her ne suretle olursa olsun 
yurt dışına çıkarılacakların kontrolü, Bakanlığa bağlı 
müzelerce yapılabileceği gibi bazı gümrük çıkış ka
pılarında bulundurulacak ihtisas elemanlarınca da ya
pılabilir. Hangi kapılarda ihtisas elemanı bulunduru
lacağı bir yönetmelikle belirlenir.» deniyor. 

Yarın ben, bu tip bazı eserler alacağım, sayın 
bakanıma gideceğim, diyeceğim ki, «Ben bunları Ka
pıkule'den geçireceğim, oraya ihtisas elemanı koy
ma.» Olabilir mi?.. Olur. Ben, bunu komisyonda da 
ikaz ettim; ama tabiî kabul edilmedi. 

«Yapılan kontrol sonunda bu tip eserlerden yurt 
dışına çıkmasında sakınca görülenler tespit edilerek 
değerlendirilmeleri yurt içinde yapılmak şartıyla, sa
hiplerine iade edilirler» diyor. Bu da, ne manadaysa, 
anlayamadım. 

Diğer taraftan, zaten kuruluşu konusunda hazır
lıklı da gelmiş olduğu için ve komisyonda da vukuf-

— 301 — 



T. B. M. M. B: 118 17 , û s 1987 0 : 1 

la, eksiklere ve kuşkulu noktalara değindiği için, sı
nıf arkadaşım Sayın Mazhar Haznedar'/ın... 

BAŞKAN — Sınıf arkadaşınız mı?.. 
HÎLMI NALBANTOĞLU (Devamla) — ...Ben, 

Sayın Haznedar'm değindiği konulardan bahsetmeye
ceğim, zira Sayın Başkanımızın da sabrı tükendi; p 
konularda, Sayın Mazhar Haznedar'm konuştuklarına 
aynen iştirak ediyorum. Kendileri, uzun süre İmar 
İskân Bakanlığında ve tiler Bankasında çalıştılar... 

BAŞKAN — «Haznedar Kanunu» değil bu efen
dim, lütfen... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — ...bu 
konuları benden daha iyi bilirler,- o nedenle, ben bu 
konuları geçiyorum. 

Söylediğimiz eksiklikleri telafi ederseniz, tasarı 
mükemmel olarak geçmiş olur, ben de memnun olu
rum. 

Sizleri saygı ve sevgiyle selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 
Efendim, tasarının tümü üzerindeki konuşmalar 

son bulmuştur. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza arz 

ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
2863 Saydı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Klanımunıuı Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 

Kanufla Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var
lıklarını Koruma Kanununun 3 üncü maddesinin (a) 
fıkrasının (6) nci bendi ile (b) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«(6) «Değerlendirme»; Kültür ve Tabiat Varlık
larının teşhiri, tanzimi, kullanılması ve bilimsel yön
temlerle tanıtılmasıdır. 

b) Kısaltmalar. 
1. «Bakanlık»; Kültür ve Turizm Bakanlığını, 
2. «Koruma Yüksek Kurulu»; Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunu, 
3. «Koruma Kurulu»; Kültür ve Tabiat Varlık

larını Koruma Kurulunu, 
İfade eder.» 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2863 sayılı Kanunun 7 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 7. — Korunması gerekli taşınmaz kültür 
ve tabiat varlıklarının tespiti Bakanlıkça doğrudan 
doğruya, veya diğer ilgili kurum ve kuruluşların uz
manlarının yardimlarından faydalanılarak yapılır. 

Yapılacak tespitlerde, kültür ve tabiat varlıkları
nın tarih, sanat, bölge ve diğer özellikleri dikkate alı
nır. Devletin imkânları göz önünde tutularak, örnek 
durumda olan ve ait olduğu devrin özelliklerini yan
sıtan yeteri kadar eser, korunması gerekli kültür var
lığı olarak belirlenir. 

Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat var
lıkları ile ilgili yapılan tespitler koruma kurulu kararı 
ile tescil olunur. 

Tespit ve tescil ile ilgili usuller, esaslar ve kıstas
lar yönetmelikte belirtilir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde veya de
netiminde bulunan mazbut ve mülhak vakıflara ait 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, gerçek ve tüzel
kişilerin mülkiyetinde bulunan cami, türbe, kervan
saray, medrese, han, hamam, mescit, zaviye, sebil, 
mevlevihane çeşme ve benzeri korunması gerekli ta
şınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespiti envanter-
lenmesi Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır. 

Tescil kararlarının ilanı, tebliği ve tapu kütüğüne 
işlenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul ©diLmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3 . — 2863 sayılı Kanunun 9 uncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 9. — Koruma Yüksek Kurulunun ilke 

kararları çerçevesinde koruma kurullarınca alınan ka
rarlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kül
tür ve tabiat varlıklarında, her çeşit inşaî ve fizikî 
müdahalede bulunmak, bunları yeniden kullanıma aç
mak veya kuUanımlarını değiştirmek yasaktır. Ona
rım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yık
ma, kazı veya benzeri işler inşaî ve fizikî müdahale 
sayılır.» 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 2863 sayılı Kanunun 10 uncu mad

desinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde veya 
denetiminde bulunan mazbut ve mülhak vakıflara ait 
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taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile gerçek ve tü
zelkişilerin mülkiyetinde bulunan cami, türbe, ker
vansaray, medrese, han, hamam, mescit, zaviye, mev-
levihane, çeşme ve benzeri kültür varlıklarının korun
ması ve değerlendirilmesi koruma .kurulları kararı 
alındıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürü
tülür.» 

«Araştırma, kazı ve sondaj yapılan alanların ko
runması ve değerlendirilmesi Bakanlığa aittir.» 

BAŞKAN — Madjde üzerimde söz isteyen?.. Yolk. 
Maddeyi oylaramza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 imci maddeyi okutuyorum : 
ıMİAÖDE 5. — 2863 isayılı Kanunun 15 inci mad

desinin (a) Ibendine aşağıdaki alt bent ile (f) bendi 
'0klenm;iŞ ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
ım iştir. 

!«lK)onuma amaçlı imar planımlda kültürel amacıla
ra ayrılan tescilli yapılarım, bu amaçla onarılıp de-
ğerOendlri!<me,si kaydıyla koruma kurullarının karan 
ve Bakanlığım tasdiki ile, bfclediyei'Jeree kamulaştırıl
ması yapılabilir. Maksadına uygun, kamulaşjtlıırma ya
pılmadığı tespit edildiği, (takfdinde yetki geri alınır.» 

«e) Kamulaştırma işlemleri, bu Kanun hüküm
leri ile 2942 isayılı Ka«mul aştırma Kanununun bu Ka
nuna aykırı olmayan hükümlerinle göre yapılır.» 

ı«ıf) Süt alanı olması medeni ite kesin inşaat ya
sağı getirilmiş korunması gerekli taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıklarımın bulunduğu parseller, malikinin 
başvuruısu ürerine ıbir başka hazine arazisi ile de
ğiştirilebilir. Üzerimde ıbina, tesis Var ise, malikinin 
(başvurusu üzerine rayiç bedeli 2942 sayılı Kanunun 
11 inci maddesi hükümlerine göre belirlenecek öde
me yapılır. 

IBu Ihükümle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle 
belirlenir.» 

(BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isiteyen 
var mı?.. 

fPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU IBAŞKANVE-
KüLt FAHRETTİN KURT (Trahzian) — Bir düzelt
me olacak, söz istiyorum efenidim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayım Fahrettin Kurt. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU (BAŞKANVE-

KtLt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Baş
kan, 5 inci maddenin, birinci, fikrasımda »bir düzelt
me yapmamız gerekmekte Ve «2863 ısayık Kanunun 
15 inci maddesinin (a) bendine bir fılkra, ile maddeye 

<jf~) bendi eklenmiş ve (e) bendi aşağıdaki şf̂ kilde de-
ğişjtuilmiştir» şeklimde olması lazımdır. 

BAŞKAN — Yami 5 inci madde, şöyle olacak : 
«2863 sayılı Kanunun 15 inci ımaddesinin (a) bendi
me ıbir fıkra ile maddeye ı(f) bendi eklenmiş ve (e) 
ibenldi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» şeklinde mi? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KilîLt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Evet efen
dim. 

(BAŞKAN — IMajddeyi, bu değişikliği ile oylarımı
za arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

>6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 2863 sayılı Kanunun 17 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«iMadde 17. — Bir alanın korulma kurulunca si<t 

olarak ilanı, Ibtu alandaki imar planı uygulamas'unı 
durdurur. Yapılanma hakları ile ilgili müktesep hak
lar yönetmelikle belir lem ir. Kloruma amaçlı imar pla
nı yapılıncaya kadar', koruma kurulu tarafından bir 
ay içinde geçiş dönemi yapı santiarı belirlenir, ilgili 
valilikler ve belledi yeler anılan koruma amaçlı imar 
planımı en geç bir yıl içinde koruma kuruluna değer
lendirmek üzere vermek zorunkladırlar. • 

(Koruma kurulunca uygun görülerek, belediye ve
ya valilikçe, onaylanan koruma amaçlı imar planı
mın yürürlüğe girtmesi ile geçiş dönemi yapı sarfları 
ayrıca karar ai'maya gerek kalmadan kalkar. 

(Koruma amaçlı imar planlarının, korunması ge
rekli taşınmaz 'klültür ve tabiat varlıkları bakıımından 
kısımen değiştir! imtesi; ilgili kuruluşlarca gerekli gö-
rül'düğjü ve bu hususta koruma kurulu karan alındı
ğı takdirde, (korulma kurulu ilgili belediyeye ve ayrıca 
ilgili kurum ve kuruluşlara yazı ile bildirir. 

Değişiklik teklifi bu tebligattan sonra en geç bir 
ay içinde belediye ımeelisıince karara bağlanır. Bu 
ısüre içinde gereken karar alinımaduğı takdirde bele
diye medlisi kararına lüzum kalmaksızın koruma ku
rullarınca karara bağlanan hususlarda değişiklik tek
lifi kesinleşir. 

ıBelediıyeler plan hazırlık safihasında gerektiğinde 
Bakanlıktan ıfeknik yardım isteyebilirler.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isiteyen var 
mı efendim?.. Yok. 

Malddeyi oylarmıza arz eîdiyorum : Kabul eden
ler... Ermeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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7 nci ımaldideyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 28163 sayılı Kanunun 18 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 18. — Korüınımaisı gerekli taşınmaz {kül

tür varlıklarımın gruplandirıtması, maliklerinin mü
racaat tarihinden itiıbaren üç aıy içindie koruma ku
rulunca yapılır. Gruplandırılan taşınmaz kültür var-
llıkları, tapu kültüğünüln beyanlar hanesine kaydedi
lir. Gnuplandlrma yapılmadıkça, onarım vie yapı 
esasları belirlenemeız. 

Malhallî 'İdareler, taşunımaz kiü)l;tür varlığı parselin
de, dk veya leklenıti ısuretiıyle yapılacak vfeya yeni in
şa edilecek yapılara ait'koruma (kurulunca Verilen ka
rarlarda veya onaylanmış küttür varlığı projelerinde 
değişiklik yapamazlar. Ancaik, inşa edilecek yapının 
fen ve .sağlık santiarının mevzuata uygunluğunu konit-
rol ederler. 

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsel
leri, taşMiımaz kültür varlıklarımın mahiyetine tesir 
edecek şekil ve surette ayrılamaz ve birleştir ilemez.» 

BAŞKAN — Maidide üzerinıde ,sioz isteyen var mı? 
Yok. 

(Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddieyi okutuyorum : 

(MADDE 8. — 28163 sayılı Kanunun 21 inci mad
desi aşağıdaki şekiUde değişıtiriilimyşltir. 

«İstisnalar ve muafiyetler 
Madldıe 21. — Taşınmaz külitiür ve tabiat varlık

larının balkıım, onarım, resltora&yon, değerlendirme, 
ımulhafaza ve nakil işleri ile ibu maksatla hazırlana
cak projelerin yapılmasa ve arkeolojik kazılarda ikul-
lanıüacak aletlerin alıımt hakkında 28186 sayılı Devlet 
tlhalb Kamunu ile 1050 sayılı Muhasebei Uımumiye 
Kanunu uygulanmaz. 

(Birimci fıkranın uygulanmasına dair usul ve esas
lar Ibir yönetmelikle belirlenir. 

Tapu kütüğüne «korunıması gerekli taşınmaz kül
tür varlığadır» kaydı konulmuş olan ve I inci ve II nci 
grup olarak gruipllandırılmıış bulunan taşınmaz kültür 
varlıkları ile arkeolojik siıt alanı, ve doğal »it alanı 
olmaları nedeniyle üzerlerine kasün yapılanma yasa
ğı ıgieitiriılimiş (taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan 
parseller (her flürlü verjgi, resim ve harçtan mıuaffür. 

Kültür varlıklarının korunması maksadıyla tespit, 
profe, bakım, onarım, restorasyon ve kazı ile müze
lerim ıgtüvenliği içki kullanılmak şartıyla, Türkiye Bü
yük Milleft Meclisi, Millî Savunma Bakanlığı, Ba
kanlıkça ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce dışarıidan 

getirilecek her türlü araç, gereç, makine, teknik mal
zeme vie kiımıyevî maddeler ite attın ve gülmüş varak, 
her tiüriü Vergi), resim ve harçtan muaftır. 

'(Konuma kuruliarı kararına uygun olaralk bu ta
şınmaz küttür /varlıklarında yapılan onanım ve inşaat 
işleri Belediye Gelirleri, Kanunu gereğince alınacak 
vergi, harç ve harcamalara katılma paylarından müs
tesnadır.» 

İBASiKlAN — Efendim, buradaki «bakanlıkça» 
sözlünden, ilgili bakanlık Ikasltediliyor, değil mi? Dör
düncü (fıkrada sayııyor ve diyor ki : «Millî Savunma 
BaJkanhğı, Bakanlıkça...» 

KÜLTÜR VE TORtZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — (Kültür ve Turam Bakanlığı kas-
(tediliyor, 1 inci maddedeki tanımda var ©fendim. 

IBAŞKAN — Evejt efendim, böyle zapta geçme
sinde (yarair var. 

'Madde üzerinde !̂ öz isteyen var mı? Ybik. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kaibul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi olkutuyorulm : 
MADDE 9. — 28İ63 .sa'yılı Kanunun 23 üncü mad

desinin (a.) bendi aşağıdaki sekilide değişltiriılmiştir. 
ı«a) Jeolojik, tarih öncesi ve tarihî devirlere ait, 

jeoloji, antropoloji, prahisıtonya, arkeoloji ve sanat 
tarihi açılarından Ibellgfe değeri taşıyan ve ailt olldukn 
lan dıöneimin sioısıyai, kültürel, teknik ve ilmî özellik
leri ile seviyesini yansıtan hbr tünlü külttür Ve tabiat 
varlıktan; 

Her çeşit hayvan ve bitki fosilleri, insan iskelet
leri, çakmak taşları !(jslek!s), volkan camları (obsidıyen), 
kemik veya madenî her türlü aletler, çini, seramik, 
benzeri kab ve kaçaklar, ıheykeller, fiıgürin'ler, tablöt-
ler, kesici, koruyucu ve vurucu silahlar, putlar (ifconı), 
cam eşyalar, süs eşyaları dhlülliyat), yüzük taştan, kü
peler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve benzer
leri, maskdler, taçlar ddiadem), deri, bez, papirüs, 
parşümen veya maden üzerine yazılı veya tasvirli bel
geler, tarttı araçları, sikkeler, damgalı veya yazılı lev
halar, yazma veya tezhipti kitaplar, minyatürler, sa-
nalt değerime haiz gravür, yağlılb)qya veya suluboya 
tablolar, muhallefat (religu'ler), nişanlar, madalya
lar, çini, toprak, cam, ağaç, kumaş ve benzeri taşınır 
eşyalar ve bunların parçaları, 

Halikın sosyal Ihayatını yansıltan, insan yapısı araç 
ve tgeneçler dahil, ibilim, din ve? milhamiıki sanatlarla il
gili etnograf ik nitelikteki kültür varlıkları. 

Osmanlı Padişahlarından ABdüllmecitt;, Abdülazlz, 
V. Murat, II. Abdül'hamİt, V. Mehmet Reşat ve Va-
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Ihıdıettin'e ait ve. aynı çağdaki sikkeler, bu Kanuna gö
re tescile tabi oVnaksızmn yurtiçinde alınıp satılabilir
ler. 

IBu madde kapsamına.girmeyen sikkeler hiı Kanu
nun genel hükümlerine tabidir.» 

\BA:ŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayım ıBakan, burada bir sual halinde sorulmuş

tu, «Niçin bu padişahlar, da, ötekiler değil?» diye. 
Acaba burada bir açıklama yapacak mıismız; sayılı 
padişahların dışındaki padişahlar niye sayılmamış? 

KÜLTÜR VE TURıflZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rizle) — Sayın Başkan, bu son 6 Osmanlı 
padişahı zamanımdaki altın sikkeler, adet itibariyle 
devlet mato say ılıması gerekmeyen, yani çok miktarda 
tedavülde ıbulunan altın sikkelerdir. Halbuki bundan 
lönceki Osmanlı padişahları zamaftiınidaki sikkeler 
daha az miktarda olduğundan, devlet mali; niteliğin
de, sayıllması ve bunların tedavülünün serbest bıra
kılmaması bu d'eğiişiklikl'e öngörülimektedir. Aslında 
şu anda geçerli olan mevzuat, yine bu 6 padişah za-
ımanımda çıkarılan altın sikkelerden sadece belli dam
gaları taşıyanların serbest tedavülünü öngörmüştü. 
Şilmdi biz, damgaKarına bakılmaksızın bu 6 padişah 
devrimdeki altın 'sikkeler hakkındaki tedavül serbes
tisini genelleşjtirmiş öldük. Getirdiğimiz yenilik bun
dan ibarettir; arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
i Madde üzerinde söz isteyen?.. Yıok. 
(Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etjmeyenler... Madde kabul edilrnişltir. 
i 10 lunou maddeyi okutuyorum : 

MADDE İD. — 2863 sayılı Kanunun 24 üncü 
ımaddeısi aşağıdaki şekilde değiışjtirillmiştir. 

ı«!Madde 24. — Devlet malı niteliğini taşıyan ko-
Tünıması gjerekli ıtlaşıınır külıtiür ve* taibiat varlıklarının 
Devftet elinde ve müzelerde bulundurulması ve bun
larım korunup değerlemdirilımelıeri Devlete aittir. Bu 
gibi varlıklardan gerçek ve tüzelkişilerin ellerinde bu
lunanlar, değeri ödenerek Bakanlık tarafımdan satım 
alınabilir. 

23 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen atnoğ-
rafik mahiyetteki kültür varlık kar in un. yurt içinde alı
mı, satımı ve devri ıserbesıtrtir. Aismı, satımı serbest 
(bırakılacak etnıoğrafik eserlerin hangi devirlere ailt 
olacağı ve diğer nitelikleri ile kayıt ve .tescil şart
ları ıbir yönetmelikle belirlenir. 

.Millî Mücadele VQ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve 
Atatürk'e ait korummast gerekli taşınır kültür var
lıkları, Bakanlık, ıMMlî Savunma Bakanlığı veya Ata

türk Kü'.itiür, Dit ve Tarih Yüksek Kurumu'nca satın 
alınabilir. 

Ancak, bu tip eserlerden her ne suretle 'olursa ol
sun yurt dışına çıkarılacakların kontrollü, Bakanlığa 
bağlı müzele'rce yapılabileceği gibi bazı gümrük çı
kış kapılarında bulundurulacak ihtisas elemanlarınca 
da yapılabilir. Hangi kapılarda ihtisas elemanı bu
lundurulacağı bir yönetmelikle belirten ir. 

Yapılan kontrol sonunda hu tip eserlerden yurt 
dışına çıkmasında sakınca görülenler tespit edil'erek 
değerlendirilmeleri yurt içinde yapılmak şartıyla, sa
hiplerine iade ddilirtetr.. 

Bu ımaddedle (belirtilen ve alımı, satımı serbest bı
rakılan eserlerde Devletim rüçhan hakkı mahfuzdur» 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi aylarımza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... iMadlde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
ıMADDE 11. — 2863 tsayılı Kanunun Beşinci Bö

lümünün adı ile 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Küütiür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu ile Koruma Kurulları» 

«Kuruluş, görev, yetki ve çalışma şekli 

IMadde 5)1. — Yurtiçinde bulunan ve bu Kanun 
kapsamına ıgiren korunması gerekli taşınmaz kül/tür 
"Ve tabiat varlıkları ile i İlgili hizmetlerin bilimsel esasr 
lara göre yürütülmesini ısağlıamak üzere, Bakanlığa 
•bağlı «Kültür >ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yük-
isiek Kurulu» ile 'Bakanlıkça belirlenecek bölıgelerdeı 
«Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları» 
kurulur. 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulunun görev ve yetik ileri şunlardır; 

a) Korumlması gerekli taşınmaz kültür Ve tabiat 
varlıklarının korunması ve restorasyonuyla ilgili iş
lerde uygulanacak ilkeleri belirlemek, 

ib) (Koruma kurulları arasında gerekli koordinas
yonu sağlamak, 

e) Uygulamada doğan genel sorunları değerlen
direrek görüş Vermek suretiyle, Bakanlığa yardımcı 
olmak. 

Koruma Yü'klsek Kurulu yıllıda en az iki defa top
lanır. Bakanlık gerekli .gördüğünde kurulu olağanüs
tü lüoplantııya çağırır. 

Koruma Yüksek Kurulu salt çoğunlukla toplanır, 
toplantıya katılan üyeler in en az dörtte üçünün oyları 
ile karar verir. 
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[Koruma Yüksek Kurulunun çaihşma ulsul ve esas
ları ile diğer hususlar bir yönetmelikte düzenlenir.» 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz işeyen?.. Yok. 
IMaıdldelyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... HÖmeiyenltar... Ks«bul eldli'lmi'ŞÜı'r. 
'12 mdi maddeyi dkujtiuyorum, : 
MADDE 12. — 2863 sayılı Kanunun 53 üncü 

maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 
«Korulma YÜklsek Kurutu üyeliği 
IMadde 53. — Küttlür Ve Tabiat Varlıklarını Ko

ruma Yüksek Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden 
oluşur. 

Üyeler; 
1(1) iBakanlılk Müsteşarı, 
ı(2) ,Baş!bakanhk Müsteşar Yardımcısı, 
((3) Bakanlığın İlgili Müsteşar Yardımcısı, 
1(4) (Eski Eserler ve M'üzeler Genel Müdürü, 
1(15) Turizm Genel Müdürü, 
1(6) ıBayındıirlık ve tskâin Balklanlığıının llgiLi Ge-

md Mülalürü veya Yardımcısı', 
1(7) Onman Genel. Müdürü veya Yardıimcusj, 
|(8) Vakıflar Genel Müdürü veya Yardımcısı, 
1(9) Kloruma kurulları başjkanliarından .Bakanlıkça 

seçilecek altı üjyle. 
Korumla Yüksek Kurulunun başkanı, Bakanlık 

Müsteşarıdır. 
IMÜ'siteşar bulunmadığı zaman yardılmcısıı Kurula 

başkanlık eder.» 
İBAŞKAN — Madde. üzerinde söz işeyen var 

,mn?.. Yok. 
Maddeyi, oylarınıza ısıuniuyoriuim : Ka,biul edenler... 

lEitoeyıeınite'r... Maidlde kablul edillmiştir. 
il 3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 13. — 2863 sayılı Kamunun 55 inci mad-
Idtesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Kurulu üye
liğinin ısana ermesi, süresi ve huzur ihakkı 

Maidde 55. — Koruma Yüksek Kurulu ve koru
ma kurullarınldaki tabiî üyelerin üyelikleri, kurum
larındaki görevleri sülreısince devam eder. Koruma 
kurul'.arı niın Yükseköğretim Kurumu tarafından seçi
len üyeilerinim üyelikleri 5 yıl sürelidir. Bu üyeler iki 
Idîönemi aşmamak şartıyla yeniden seçilebilirler. 

Koruma Yüksek Kurulu Ve koruma kurulları üye
leri Bakanım lüzum görmesi halinde kurumlarınca 
değıiştirilelbilir, 

Üyelikleri soma eren, öten, iktifa eden, hastalık ve 
gjörev gereği hariç, 'bir yıll içinde Koruma Yüksek 
Kurulunun iki, Koruma Kurulunun dört töplantisiı-

na kaftıHmıayan veya bir yılldan fazla süre ile yurt dı
şına gilden temsilci üyeteriln yerine 'yeni üye seçilir. 

(Kurul üyelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
uygun görüşü alınarak Bakanlıkça . tespit edilecek 
miktarda huzur hakkı ödenir.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Bömeyemicr... Madde ikaibul edilmiştir. 

14 ündü madjdeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 2863 sayılı Kanunun 57 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«iKoruma kurullarının görev, yetki ve çalışma. 

şekli 
Madde 57. — Koruma kurulları, Korulma Yülk-

ısek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde olmak kay-
Idıjyla aşağıdaki isteri yapimakla görevli ve yetkilidir. 

a) .Bakanlıkça tespit edilen veya otitirilejı korun
ması gerekli kültür ve tajbiat varlıklarının tescilini 
yapmak, 

!b) Korunması gerekli küldür varlıklarımın grup-
landırılmasınıı yapmak, 

te) (Şilt alanlarımun ıtescilinden itibaren bir ay içk
ide geçiş dönemi yapı şartlarını Ibelirlemek, 

(d|) Koruma amaçlı imar planları ite bunların her 
Itürlü değişiklik terini inceleyip onamak, 

,e) Korunması gerekli taşınmaz (kültür Ve tabiat 
varlıklarımın koruma alanlarınım tespitlini yapmak, 

f) Konunıması ©erekli taşınmaz kültür varlıkla
rından özelliklerini Ikayjbetmiş olanlarınım tescil kay-
d:nı kalldırımak, 

ıg) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıkları ve koruma alanları ile i'llgili uygulamaya yö
nelik kararlar almak. 

Kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler dahil) 
ite gerçek ve tüzelkişiler, koruma kurulllarının karar
larına uymak zorundadırlar. 

Koruma kurullarının başkan ye başkan yardimcı-
ları, üyeler arasından kurulca seçilir. Başkamın yok
luğunda kurula 'başkan yardımcısı başkanlık eder. 

Koruma kurullarının çalışma usul ve estaslları ile 
diğer bususılar bir yönıetmeykle belirlenir.» 

(BAŞKAN — Maidlde üzerinde s,öz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etinıeyenler... Madde kabul edillmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
(MADDE 15. — 2863 sayılı Kanunun 58 inci 

(maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Kloruma Kurutlarının oluşulmu 
Madde 58. — Korutma kurulları aşağıda belirti

len üyelerden olıuşıur; 
a) Arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik, miımarî ve 

şeıhir plancılığı konularında uzmanlaşmış Bakanlık 
elemanlarından seçilecek üç temsilci, 

(b) Yüksek Öğretim Kurulunca, kurumlarının ar
keoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehircilik fbilıim dal
larından a:y!nı ıdaiödan olmamak üzere iki öğretim üye
si, 

c) Görüşülecek konu, 'belediye sınırları içinde 
ise ilgili belediye balkanı veya teknik temsilcisi', dı
şında isle ilgili valilikçis seçilecek teknik temsilci, 

İd) Görüşülecek kolnu, Bayındırlık ve' tskân Ba-
kamlığı ile ilgili ise Bayındiırlık ve İskân Müdürlüğün
den iki ıteknük temsilci, 

€) Görüşülecek tonu, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü ile ilgili ise Vakıfüar 'bölge müdürü veya teknik 
ıternisilcisi, 

If) Görüşülecek kjonu, Orman Genel Müdürlüğü 
ıile ilgili isle 'konuyla ilgili teknilk temsilci. 

Ayrıca kurula oy hakkı olmamak kaydıyla danış-, 
iman uaman çağırıliaMir.» 

IBAŞKAN — Madde üzerinde sıöz isteyen var 
mı?.. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MİESUT 
YILMAZ (RJiae) — (Müsaade eder m ilsiniz? 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; tasarının tümü üzerinde görüşen sayın mil
letvekillerinin dile getirdikleri en önemli konu, zan
nediyorum, yeniden düzenlenen bu kurulun teşkili 
ile ilgili olduğu için, ben de özellikte bu madde üze
rinde konuşmak istedim. Eğer müsaade ederseniz tü
mü üzerindeki konuşma hakkımı burada kısaca kut
lanmak istiyorum. 

'BAŞKAN — Gayet tabiî efendim, sizin söz hak
kınız mahfuzdur, buyurun. 

KÜLTÜR VE TURİZM (BAKANI A, MESUT 
YILMAZ (Devamla)- — Aslında Türkiye'de eski 
eserlerin korunması ve bunların bizden sonraki ku
şaklara korunmuş biçimde intikalinin sağlanması ko
nusu yüzyılı aşan bir yasal düzenleme konusudur. 
İlk defa 1873 senesinde çıkarılan Âsar-ı Atîka Ni
zamnamesi, daha sonra 1906 ve 1911 senelerinde iki 
defa değişikliğe tabi tutulmuştur. Bu şekilde 1951 se
nesine kadar gelinmiş, yani Cumhuriyet, 1951 sene
sine Osmanlı devrinden kalan bir yasal mevzuatla 

ı gelmiş. 1951 senesinde 5805 sayılı Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Vazife ve Teşki-

I tine Dair Kanun çıkarılmış; 1973 senesinde hem bu 
I Kanunda değişiktik yapılmış, hem de 1710 sayılı Es-
I ki Eserler Kanunu çıkarılmış ve sonra 1983 yılında, 

bir yerde, saydığım bütün bu mevzuatı yeniden dü
zenleyen 2863 sayılı Kültür ve. Tabiat Varlıklarını 

I Koruma Kanunu çıkarılmıştır. 
Şimdi, biz buraya dört senelik bir uygulama so-

I nucunda, bu Kanunda yapılmasına zaruret gördüğü-
I müz bazı değişiklikleri ihtiva eden bir kanun tasa-
I rısıyla geldik. 
I Aslında söylemek istediğim konu şudur : Yüzyılı 

aşkın bir süreden beri yapılan çeşitli yasal düzenle-
I meler, bunların adedi, bunlarda yapılan değişiklik-
I 1er de gösteriyor ki, eski eserlerin korunması konusu, 
I aslında fevkalade dinamik ve güncel bir konudur; 
I zaman zaman önemlıi değişiklikleri gerektiren bir ko-
1 nudur. Aslında saydığım bütün bu yasalardaki yasal 
I düzenlemelerin, bu amacın gerçekleştirilmesinde 
I önemli katkıları olmuştur. Bu yasalara, bu düzenle-
I melere göre kurulan kurulların, bu kurullarda görev 
I alan üyelerin, bugüne kadar korunmuş olan eserle-. 
I rin korunmasında çok değerli katkıları vardır. 

I O takdirde biz, dört yıllık bir süreden sonra 1983 
I yılında kabul' edilen '2863 sayılı Kanunu neden değiş-
I tiriyoruz? Zannediyorum soru budur; Sayın Hazne-

dar'ın konuşmasında da dile getirilen ana konu bu idi. 
I Sayın milletvekilleri, aslında yapılan her düzen-
I lemenin, anaamacına hizmet ederken, aynı zaman-
I da toplumun •ihtiyaçlarıyla da bir denge kurması 
I lazımdır. Aksi takdirde anaamaca ulaşılması müm-
I kün olmaz. 
I Bizim dört yıllık tecrübe ışığında yaptığımız tes-
I pit şudur : Bu Kanun bu haliyle, getirdiği bu ku-
I rumsal yapıyla bu dengeyi kuramamıştır, bu denge-
J yi gözetememiştir. Kanunun getirdiği kurumsal ya-
I pıyı Sayın Haznedar ifade ettiler, ben de detaya gir-
I miyorum. Bir Yüksek Kurul vardır. Bu Yüksek Ku-
I rulun altında bölge kurulları vardır.. 

j Burada getirdiğimiz en önemli değişiklik, biraz 
I önce kabul ettiğimiz 14 üncü madde ile ilgilidir. Eski 
I eserlerin tesciline, bu tescil kararlarının değiştiril-
I meşine ve SİT kararları alınmasına ilişkin yetki,daha 
I önce münhasıran Yüksek Kurula ait iken, şimdi bu 
I yetkiyi yeni kurduğumuz koruma kurullarına veri-
I yoruz. En önemli değişiklik budur. Bu değişikliğin 
I şu anda geçerli olan mevzuatta bulunmaması, yani 
| bu yetkilerin münhasıran Yüksek Kurulda bulun-
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ması, vatandaş hukuku açısından fevkalade haksız 
durumlar yaratmıştır. 

Bugün elimizde 4 '800 küsur dosya vardır. Bir 
Yüksek Kurulumuz, sekiz bölge kurulumuz var; ama 
bu 4 SO0 küsur dosyanın 4 bin tanesi Yüksek IKuru
lun gündeminde bekliyor. Yani, 8 tane bölge ku
rulunun gündeminde ı800 dosya varken, bir Yüksek 
Kurulun gündeminde 4 bin dosya vardır. 

Burada yaptığımız en önemli değişiklik, Yüksek 
Kurulu gerçek bir yüksek kurul yapmaktır. Bize gö
re Yüksek Kurulun bugünkü fonksiyonu, yani şu 
vatandaşımızın eski eserine bir çatı katı ilave etme
si, bir balkonda değişiklik yapması konusunda karar 
alması, olması gereken fonksiyonuyla bağdaşan, sta
tüsüyle bağdaşan bir fonksiyon değildir. Yüksek Ku
rul, eğer Yüksek Kurul olacaksa, ilke kararları al
malıdır; mahallî kurulları da bağlayan, onların da 
uymak zorunluluğu duyacağı genel kararlar almalı
dır. tşte, biz Yüksek Kurulu, şimdi, olması gere
ken bu statüye getiriyoruz. 

Onun için, bu kurul senede en az iki defa top
lanacaktır ve eğer bir zorunluluk olmazsa da, daha 
sık toplanmayacaktır. Senede iki döfa toplanan bu 
kurul, koruma kurullarını bağlayacak ilke kararları
nı, ülke genelinde uyulması zorunlu olan kararları 

, alacak; uygulamaya ilişkin tesc'l kararı da dahil, 
tescil kararında değişiklikler de dahil, SİT karar
ları da dahil» SİT alanlarının daraltılması, genişle
tilmesi konusundaki kararlar da dahil, bütün karar 
yetkisi, koruma kurullarına geçm'ştir. 

Şimdi bu, vatandaşımızın hakkını nasıl daha olum* 
lu etkileyecektir, ona değinmek istiyorum: Yüksek 
Kurul şu anda ayda bir defa toplanmaktadır. Aklın
da, bugünkü kompozisyonu içerisinde ayda daha sık 
toplanmasını beklemek de gerçekçi değildir; çünkü 
şu andaki geçerli yasa, genel müdürlerin, müsteşarla
rın, müsteşar yardımcılarının bizzat kurula iştirakini 
öngörmektedir, bunu da sağlamak her zaman müm
kün olmamaktadır. 

Şimdi, ayda bir defa toplanan bu kurul, her de
fasında 40 veya 50 dosyayı görüşebilmekte, karara 
bağlayabilmektedir. Gündeminde 4 bin dosya olan 
bu Kurulun, bu tempo içerisinde bu dosyaların hep
sini karara bağlaması, zannediyorum 10 seneye teka
bül eden bir çalışmayı gerektirir. Halbuki, yeni teşkil1 

©dilen ve Yüksek Kurulun yetkileriyle teçhiz edilen 
koruma kurullarının adedini serbest bıraktık, Uygu
lamada doğacak ihtiyaca göre bunların sayısını artı
rabilme esnekliğini düzenlemeyi ilgili yönetmelikle ba-
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I kanlığa bıraktık. Yapacağımız şudur : Yüksek Ku-
I rulun gündeminde bekleyen 4 bin civarındaki dosya

nın coğrafî menşeine baktığınız zaman, bunların bü-
I yük kısmının İstanbul İlimizden, İzmir İllimizden, 
I Bursa İlimizden geldiğini görüyoruz. O takdirde, bu 
I illerimizde görev yapacak koruma 'kurullarını, muh-
I temelen, bir tane değil, üç dört tane olarak kura

cağız ve biraz sonra geleceğimiz bir başka maddede 
düzenlendiği üzere, şu anda Yüksek Kurulun gün-

I deminde bekleyen 4 bin dosya, ilgili yönetmeliklerin 
I çıkarılması için öngörülen 4 aylık sürenin bitiminde 

otomatikman ait oldukları koruma kurullarına gön-
I derilecektir., 

I Koruma kurullarında bu dosyaların en kısa sü-
I rede sonuçlandırılabilmesi amacıyla, koruma kurul

larının çalışma esaslarını ve sürelerini de yönetme
liğe bıraktık. Gerekirse başlangıç döneminde bu ko
ruma kurullarını haftada üç defa, dört defa topla
yacağız ve şu anda bekleyen bütün dosyaların bu se
ne sonuna kadar ilgili kurullar tarafından sonuçlan-
dırıkrtasını sağlayacağız. İnanıyorum ki, bu, idare 

I olarak bizim yükümlülüğünü taşıdığımız bir konu-
I dur. 

I Şimdi, bugünkü yapı içerisinde Yüksek Kurul 
gündeminden çıkmadıkça, yani o Yüksek Kurul ta
rafından nihaî olarak 'bir idarî karara konu teşkil, 

| etmedikçe, vatandaşımızın, bütün bu sorunlarda idarî 
mahkemeye gitme hakkı yoktur, yani mevcut olan 
bu hakkın istimali mümkün değildir; dolayısıyla dört 
sene, beş sene, bir hukuk devletinde vatandaşımızı, 

I en başta gelen haklarından birisi olan, idarenin ta-
I sarru'fları aleyhine, idarenin, kararları aleyhine yar

gısal denetime gitme hakkından mahrum bırakıyoruz. 
İşte, bugünkü uygulamadaki bu aksaklığa, bu sakat
lığa çare bulmak için getirdiğimiz formül budur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 90 gün içinde 
gitsin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
'KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 

I YILMAZ (Devamla) — Efendim, karar alınmadık
ça idarî mahkemeye başvuramıyor. Yüksek Kurulun 
gündemi aşırı iş yükü nedeniyle dolu olduğundan, 
Yüksek Kurulun gündeminde konu bekledikçe, va
tandaşımızın bu hakkı maalesef kullanılamıyor fii
liyatta. 

I Yeni getirdiğimiz düzenlemenin, vatandaşımızın 
hukuku açısından zannediyorum ki, en can alıcı 

J noktası budur., 
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'Bu yeni teşkil edilen kurulların, yeniden düzen
lenen kurulların kompozisyonunda, teşekkülünde aka
demisyen ağırlıklı bir yapılan, idarî ağırlıklı bir ya
pıya geçildiği konusundaki itirazı, eleştiriyi bir öl
çüye kadar kabul ediyorum. Zannediyorum, be
nim konuşmamdan sonra Sayın Başkanlığın Genel 
Kurulun ıttılaına sunacağı, bizim de katıldığımız bir 
önerge ile, bu konuda Sayın Haznedar'ın bu kür
süden ifade ettiği endişeye, bir ölçüde de olsa, bir 
çare getirilmiş olacaktır. 

'Bildiğiniz gibi, koruma kurullarının altı daimî, 
dört de geçici üyesi vardır. Geçici üyeden kastım, 
sadece kendileriyle ilgili konularda oy hakkı sahi
bi olan üyelerdir. Aslında, koruma kurulunun, bu 
üyelerin dışında, yani asgarî altı, azamî on üyenin 
dışında, her zaman uzman danışmanları çağırıp, 
onların görüşlerini alma imkânı yine maddede dü
zenlenmiştir. Buradaki altı daimî üyeden, bakanlık 
tarafından seçilecek olan üç üyenin, branşları belli 
edilen, şehir plancısı, mimarî, sanat tarihi ve arke
oloji alanlarında ihtisas sahibi 'bakanlık elemanları 
arasından seçilen üç üye olması tasarıda öngörülmüş
ken, milletvekilıleri arkadaşlarımızın verip, bizim de 
Ikatüdığımız önergede bunun bakanlık elemanı olma 
şartı kaldırılmaktadır. 'Bu, zannediyorum bir ölçüde 
sizi tatmin edecek bir çözümdür. Bu sayede, yine 
bakanlıkça tayin edilme koşulu muhafaza edilmek
te; fakat bakanlık, kendi elemanlarının dışında, öğ
retim üyelerini, üniversite elemanlarını da, diğer da
imî üye olarak öngörülen iki üyeye ilave olarak seç
me, atama 'hakkına sahip kılınmaktadır. 

'Sayın milletvekilleri, eski adıyla, Taşınmaz Kül
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 
ve ona bağlı görev yapan bölge kurulları veya yeni 
adıyla, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yük
sek Kurulu ve koruma kurullarının kuruluşunun, 
aslında bir ölçüde Anayasadan kaynaklandığı kabul 
edilebilir; çünkü, Anayasamız, kültür ve tabiat var
lıklarının korunmasını görev olarak devlete vermiştir. 
Fakat, esas itibariyle, zannediyorum idare hukuku
muz içerisinde kendine özgü bir yeri olan, idarî ku
rullardır. Çünkü, bu kurullar idarî kararlar verirler; 
ama, idarî kararlar vermekle birlikte, idarenin denetimi 
içinde değillerdir. Yani, Türkiye'de idarî hiyerarşi 
içinde yer almayan; fakat idarî kararlar alabilen ku
rulların çok istisnaî örneklerinden birini teşkil eder
ler. 

Eski yapısı içerisinde bu kurullarda ağırlık, YÖK 
ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tayin edilen 
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öğretim üyelerinde iken, yeni düzenlemede ağırlık, 
ilgili kuruluş temsilcilerine ve bir yenilik olarak, ilk 
defa uygulanan bir düzenleme olarak eğer belediye 
hudutları içerisindeki bir konu görüşülüyor ise, be
lediye başkanı veya teknik temsilcisi; belediye hu
dutları dışındaki bir gayrimenkul söz konusu ise, va
liliğin teknik temsilcisi olarak mahallî İdarenin de teş
kiline imkân getiren bir düzenleme yapılmaktadır. 

Dolayısıyla, akademisyen ağırlıklı kuruldan, mer
kezî ve mahallî idare temsilcilerinin ağır bastığı bir 
kurul yapısına doğru bir geçiş vardır; ama zannedi
yorum ki, bu yeni getirilen değişiklik, esas itibariyle 
bu kurulların, kanunun, hatta Anayasanın kendileri
ne verdiği ana göreve uygun çalışmalarına mani de
ğildir; çünkü uygulamaya ilişkin her konuda karar 
almaya yetkili olan bu koruma kurullarının, esas iti
bariyle ancak yüksek kurulun alacağı ilke kararları
na uygun çalışması, yine bu kanunla düzenlenmiştir. 
Dolayısıyla, Türkiye'deki bütün icraî konularda ol
duğu gibi, eski eserlerin korunması alanında da, asıl 
sorumluluk yüklenmiş olan ve bu yükümlülüğünden 
dolayı bu Meclise karşı asıl hesap verme durumunda 
olan ilgili bakanlığın bu konuda biraz daha fazla ini
siyatif almasında, esas itibariyle bu konuda hesap 
verecek olanların yine bu konuda daha yetkili kılın
masında, bu ölçüler içinde dahi olsa, daha yetkili 
kılınmasında herhangi bir yanlışlık olduğu görüşüne 
katılmıyorum. 

Eğer, uygulamada yanlışlıklar yapüırsa, eğer uy
gulamada yanlış kararlar alınırsa, o takdirde bunun 
hesabım soracağınız merci, yüksek kurulda şu veya 
bu makam tarafından görevlendirilmiş olan - fakat 
bundn dolayı herhangi bir sorumluluk taşıyan öğre
tim üyesi olmayacak - bu konuda size hesap vermek 
durumunda olan kişi, yine ben veya benim halefim 
Kültür ve Turizm Bakanı olacaktır. Zannediyorum 
ki, yüce Meclis açısından da yapılan değişiklik ama
cına uygundur. 

Sayın milletvekilleri, bu yasa tasarısı iki yıla ya
kın süren bir hazırlık döneminin mahsulüdür; eksik
likleri olabilir veya uygulamadaki bütün sorunlara 
kesin çözüm getirecek nitelikte görülmeyebilir; ama 
inanıyorum ki, uygulamada sürekli olarak karşı kar
şıya olduğumuz ve çoğunun da haklılığını teslim et
tiğimiz önemli sorunlara cevap getirecek olan bir de
ğişiklik tasarısıdır. 

Bu kanun tasarısının bu aşamaya gelmesinde ve 
olgunlaşmasında katkılarda bulunan ilgili komisyon 
üyelerine, gerek Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Tu-
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rizm Komisyonunun ve gerekse Plan ve Bütçe Ko
misyonumuzun değerli üyelerine ve burada görüş bil
diren sayın milletvekillerine teşekkür ediyor, yeni dü
zenlemenin bu alanda çok yararlı sonuçlar getirece
ği inancıyla hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, özür dileyerek müsaa
denizi rica edeceğim ve iki noktayı biraz daha açık
lığa kavuşturmanızı istirham edeceğim efendim : 

Bakanlık bir defa bu mevzuda büyük bir yükün 
altına giriyor; fevkalade bir çalışma yapacak ve bu 
çalışmayı da yönetmeliklerle yürütecektir. 

Burada bir Koruma Yüksek Kurulundan ve bir de 
koruma kurullarından bahsediyorsunuz; bunun ikisi 
arasındaki münasebet nedir? 

Bir de, «Büyük şehirlerde koruma kurulları birkaç 
tane olabilir» buyurdunuz. Acaba birkaç tane olan 
bu kurullar arasında sürtüşmeler olmayacak mı ve 
bunları nasıl halledeceksiniz? 

Bu iki konuyu lütfeder misiniz? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkanım, şu anda 
geçerli yasaya göre, 15 üyeden, bizim getirdiğimiz 
yasa değişikliği ile 14 üyeden teşekkül edecek olan 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Ku
rulu, bugünkü mevcut statüye göre eski eserler konu
sunda tescil ve sit kararları almaya yetkili organ iken, 
bu değişiklikten sonra bu yetkisini kaybetmekte, sa
dece bu konuda yetkili kılınan veya bu konuda yet
kinin devredildiği koruma kurullarının uyacakları il
ke kararları alma görevini üstlenmektedir. Diğer bir 
görevi de, koruma kurulları arasında koordinasyonu 
sağlamak ve uygulamada Bakanlığımıza danışmanlık 
yapmaktır. Esas itibariyle, bundan sonra Yüksek Ku
rulun yürüteceği görevler üçlüdür. Buna mukabil, bu 
yasa değişikliği yürürlüğe girdikten sonra, bu konu
daki bütün yetki koruma kurullarına geçmektedir, 
yani Koruma Yüksek Kurulundan koruma kurulla
rına geçmektedir. Koruma kurullarının çalışma esas
ları ve bunların teşkili, bu yasanın kabulünden sonra 
dört ay içerisinde çıkartılacak olan yönetmeliklerle 
düzenlenecektir; ama, koruma kurullarının hangi üye
lerden teşekkül ettiği bu yasa maddesi ile düzenlen
miştir. 

Bugün Yüksek Kurulun gündeminde bekleyen 
4 bin dosyadan yarıdan fazlası sadece İstanbul İli
mizle ilgilidir. Dolayısıyla İstanbul İlimizde birden 
fazla koruma kurulunun kurulması Bakanığımızca 
yararlı. görülmektedir. Elbette ki bunların kurulması 
halinde - ilçeler itibariyle - her birisinin görev alanı 

ilçeler itibariyle belirleneceğinden, herhangi bir düb-
likasyon söz konusu olmayacaktır. 

Zannediyorum sorunuz bulunla ilgiliydi Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 

YILMAZ (Devamla) — Ben teşekkür ederim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — İllerde 

de koruma kurulları kurulacak, değil mi? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 

YILMAZ (Devamla) — Müsade eder misiniz Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz şu 
anda koruma kurullarının kurulacağını kanunla dü
zenliyoruz. Koruma kurullarının kaç adet kurulaca
ğını, hangi illerde kurulacağını ve bu kurulların haf
tada kaç defa toplanacağını yönetmeliğe bırakıyoruz. 
Bu yönetmelikte koruma kurullarını kurarken, bazı 
illerimiz için Yüksek Kurulun şu anda gündemindeki 
dosyaların envanteri çıkarıldıktan ve değerlendiril
mesi yapıldıktan sonra, bazı illerimiz için (İstanbul 
gibi) birden ziyade koruma kurulları kuracağız. Bu
na mukabil şu anda Yüksek Kurulun gündeminde hiç
bir eski eser bulunmayan; hiçbir taşınmaz bulunma
yan bazı illerimiz için de, müstakil koruma kurulu 
oluşturmak yerine, filan ilde kurulan koruma kuru
lunu orası için de yetkili kılacağız. Bizim kadro ko
nusunda Başbakanlıkla yaptığımız temasların ışığın
da, bütün Türkiye için ilk etapta kurmayı öngördü
ğümüz koruma kurullarının sayısı 20'dir. Bu 20 ku
rulun dağılımını da, şu anda Yüksek Kurul günde
minde bekleyen dosyaların ait oldukları coğrafî böl
geye göre düzenleyeceğiz. Muhtemelen bu eski eser
lerin daha az yoğun olduğu 10-15 ilimiz için bir ko
ruma kurulunu görevli kılarken, biraz önce ifade 
ettiğim gibi; bir ilimizi de birden ziyade - 3 veya 4 
tane - koruma kuruluyla teçhiz edebileceğiz. Bu ko
nuda yasada esnek bir düzenlemeye gitmeyi daha ya
rarlı gördük. Uygulamada ortaya çıkan yeni durum
ları ve ihtiyaçları karşılayabilmek için, bunun her za
man uzun yasa prosedürüne ihtiyaç duyulmadan, yö
netmelik değişiklikleriyle yapılmasının daha yararlı 
olacağı inancındayız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, yasalar yönetmeliklerden daha çabuk çı
kıyor Meclisten. 

310 — 



T. B. M. M. B: 118 17 . 6 ._ 1987 0 : 1 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
önerge var, okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 593 sıra sayılı Kanun Tasarısı

nın 15 inci maddesinin (a) fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini teklif ediyoruz. 

a) Arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik, mimarî ve 
şehir plancılığı konularında uzmanlaşmış kişiler ara
sından Bakanlıkça seçilecek üç temsilci, 

Hayrettin Elmas Ülkü Söylemezoğlu 
istanbul Kahramanmaraş 

Kemal tğrek Cevdet Karakurt 
Bursa Diyarbakır 

Mehmet Kafkaslıgil Ali Topçuoğlu 
istanbul Kahramanmaraş 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKILt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 

YILMAZ (Rize) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Efendim, önergeye komisyon katıl

mıyor, hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, bu önergedeki değişiklikle birlikte oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 16. — 2863 sayılı Kanuna aşağıdaki 

madde eklenmiştir. 
«EK MADDE — Bu Kanunun 6, 8, 20, 65 inci 

maddelerinde geçen «Yüksek Kurul, bölge kurulları», 
«koruma kurulları»; 54, 62 nci maddelerinde geçen 
«Yüksek Kurul», «Koruma Yüksek Kurulu»; «Böl
ge Kurulu», «koruma kurulları»; 54 üncü maddede 
geçen «Yüksek Kurul», «Koruma Yüksek Kurulu» 
olarak değiştirilmiştir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi, okutuyorum : 
MADDE 17. — 2863 sayılı Kanunun geçici 3 ün

cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Geçici Madde 3. — Bu Kanunla kurulması ön

görülen kurullar teşkil edilinceye kadar, mevcut ku
rullar görevine devam ederler. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren dört 
ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikler düzenlenince
ye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümleri uygulanır.» 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 2863 sayılı Kanunun 22, 31, 52, 

56, 59, 60, 61 ve Geçici 4 üncü maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE — Koruma Yüksek Kurulu 
ve koruma kurullarının teşkilatlanması maksadıyla 
iki ay içinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
eki cetvellerin ilgili bölümlerine ilave edilmek kay
dıyla Bakanlar Kurulunca kadro iptal ve ihdas edilir. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz iste
yen?.. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var, Sayın 
Başkan. 

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

17 nci maddede, «Bu Kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren altı ay içerisinde çıkarılacak yönetmelik
ler düzenleninceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.» de
niyor. 

BAŞKAN — Dört ay efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Altı ay içerisinde 
çıkarılmadığı takdirde ne olacak? 

BAŞKAN — Dört ay... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Geçici maddede 

de, «Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullarının 
teşkilatlanması maksadıyla iki ay içinde 190 saydı 
Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerin ilgili 
bölümlerine ilave edilmek kaydıyla Bakanlar Kuru
lunca kadro iptal ve ihdas edilir» deniyor; acaba, bu 
yetki, Bakanlar Kuruluna iki ay için mi veriliyor? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen cevaplar mısı
nız? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, bu 17 nci madde
nin son fıkrası ile getirilen düzenleme, altı ay değil, 
dört ay içerisinde yeni yönetmeliklerin çıkarılmasını 
öngörüyor. Toplam yedi adet yönetmelik çıkarılması 
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söz konusudur. Elbette ki, yönetmelikler, öngörülen 
bu süre içinde çıkmadığı takdirde, eski yönetmelikler 
geçerli olacaktır. Bu şekilde ifade edilmesi, tamamen, 
idareyi, dört ay içerisinde, bu yönetmelikleri çıkar
ması konusunda zorlamak içindir. Aynı kastı, geçici 
madde için de söyleyebilirim. İki ay içerisinde, bu 
kadroların ihdası hususunda idareyi zorlamak ama
cıyla, Meclisteki komisyonlardaki düzenlemede ya
pılan ilavelerdir. Biz de idare olarak bunlara katıl
dık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

Geçici maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Geçici madde kabul edilmiş
tir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, oyumun rengini belirtmek için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Demin grubum adına konuştum. Bu yasa tasarı
sının görüşülmesi, herhalde Sayın Bakanımızın bir se* 
yahati dolayısıyla öne alındı. Bu konuda hazırlıklı 
değildik; buna rağmen yine de grubumun fikirlerini 
arz ettim. Gerçi komisyonda da grubumuzun fikirle
rini savunmuştuk, orada önergeler de verdik; kabul 
edilmedi. Burada da, değiştirmeniz lazım gelen husus
lardan samimiyetle bahsettim ve dedim ki; «Bunlar 
kanun tasarısının pürüzleridir; bunlar kanuna ve siz
lere şaibe getirir» nazarı itibara almadınız. Âdetiniz 
bu; her nedense getirdiğiniz bütün kanun tasan ve 
tekliflerinin virgülünü, noktasını değiştirmeden çıka
rıyorsunuz ve muhalefetin sözüne de kulak asmıyor
sunuz. Bu şekilde, demokrasiden yana olmadığınızı da 
gösteriyorsunuz. 
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Bütün bu tutumlarınız nedeniyle sizleri kınıyorum. 
Bu kanun tasarısına olumlu oy vermeyeceğimi, yani 
oyumun renginin kırmızı olduğunu arz eder, hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Şayııı Nalbant-
oğlu. 

Tas ın açık oyunuza sunulacaktır. Açık oylamanın, 
kupaların, sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle ya
pılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylama işlemine başlıyoruz. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs

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

3. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Ku
rucuları Arasında Yer Alan Dört Milletvekili ile Bir 
Siyasî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.' 
ye Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü 
Maddesi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair 
Başkanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 

4. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bar 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
raporları (3/1158) (S. Sayısı : 547) 

5. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bîr Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 

(1) 344 ve 344'e 1 inci Ek S. Sayılı basmayazı
lar 14.1.1987 tarihli 54 üncü Birleşim Tutanağına 
eklidir. 
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Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları 
(3/1073) (S. Sayısı : 548) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mının 1 inci, 2 inci, 3 üncü ve 4 üncü sırasında yer 
alan konuların görüşülmesi, alman karar gereğince 
ertelenmiştir, 

6. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek Öğ
retim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili 
M. Timur Çınar'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/846, 2/444) (S. Sayısı : 575) (1) 

BAŞKAN — 5 inci sırada yer alan kanun tasa
rısı, komisyonca geri alındığından, ve gelmediğinden 
görüşülmesi ertelenmiştik-. 

7. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğanın, 
8.9.1971 Gün ve 1481 Sayılı Asayişe Müessir Bazı 
Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve İç
işleri komisyonları raporları (2/400) (S. Sayısı : 
583) (2) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada yer alan, Şanlıurfa 
Milletvekili Osman Doğan'ın, 8.9.1971 Gün ve 1481 
sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hak
kında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet ve İçişleri komisyonları ra
porlarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza suna

cağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Okun
mamasını Ikabul edenler... Okunmaması kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Coşkun Bayram söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bayram. 
SHP GRUBU ADİNA COŞKUN BAYRAM 

(Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan 583 sıra sayılı Kanun Teklifi üze-

(1) 575 S. Sayılı Basmayazı 15.6.1987 tarihli 116 
ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 

(2) 583 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

rinde SHP Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. 

Sözlerime başlarken bir hususu öncelikle ve özel
ikle belirtmek istiyorum. Teklifin gerekçesine bak
tığımızda bir kısmında şöyle diyor; «Teklifle, dev
letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Ana
yasa düzenine ve genel güvenliğe aykırı davranış
ları kapsayan suçlarla ilgili olan ve İçişleri Ba
kanlığınca belirlenen kişilerin...» şeklinde devam edi
yor. 

Benlim "belirtmek istediğim husus şu; biz de dev
letin varlığına, vatanın ve milletin bölünmez bütün
lüğüne yönelik her türlü davranışın karşısındayız. 
Ancak, bir şeye daha karşıyız; bu tür suçların, yani 
gerekçede belirtilen suçların bu şekilde göze hiç de 
hoş görünmeyen bir yama şeklindeki Yetki Kanunu 
ile önlenebileceği düşüncesine de karşıyız; bunu da 
özelikle belirtmek istiyoruz. 

Devletin asıl görevi güçlülüğü, caydırıcılığı ve her 
türlü etkinliği ile suç işleme ortamını önlemek, ya
ni Sayın Başbakanın deyimiyle bataklığı kurutmak
tır. Sayın Başbakan Turgut Özal'ın Özellikle seçim 
beyannamesinde batta hükümet programında, çeşit
li zamanlarda seçim meydanlarında söylediği bir söz 
vardı; Sayın Başbakan, «Biz özellikle öncelikle ba
taklığı kurutacağız, suç işleme ortamım ortadan kal
dıracağız» diyordu; bunu her defasında iddialı bir 
şekilde tekrar ediyordu. Bu teklif şimdi Meclise gel
diğine göre demek ki, ekonomik önlemler bir üşe 
yaramadı, tarihin derinliklerine gömülen usullerden 
medet umulmaya başlandı. 

Bize göre suç işlendikten sonra yapılması gere
ken şey, normal yasal prosedürü içerisinde suçlu
ların yakalanması, delillerin toplanması ve muha
keme neticesi cezalandırılmasıdır. Bunun dışındaki 
düşünceler ise zorlamadır, aczin ifadesidir ve üzüntü 
vericidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun 
teklifi incelendiğinde görülecektir ki, bu teklif ama
cı çok aşan uygulamalara neden olabilecektir; muğ
laktır, net ve çerçevesi beli değildir. Şimdi, kanun 
teklifinin başlığı şu şekilde: «1481 sayılı Asayişe 
Müessir Fiillerin Önlenmesi Hakkındaki Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi.» 1481 sayılı Kanunun ge
rekçesine bakıyoruz; bu kanunun gerekçesi, zabıta
nın hangi hallerde silah kullanabileceği şeklindedir. 
Şu anda önümüzdeki teklifin gerekçesine bakıyoruz, 
bununla hiçbir 'alakası ve irtibatı yok. Gerekçe zafi
yetlerle doludur. 
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ANAP (iktidarı bu Meclisten geceyarısı kanun
ları, korsan maddeler geçirdi, örnekleri çoktur bu
nun; fakat bu derece hukuk mevzuatına ve mantığı
na, kanun yapma tekniğine aykırı bir teklifle her
halde bugüne kadar pek az karşılaştık zannediyo
rum. 

Şimdi, bu kanun teklifiyle ilgili olarak Ceza Ka
nunumuzun 296 ncı maddesini okuyacağım. Türk 
Ceza Kanununun 296 ncı maddesinde, «Her kim 
hapiis cezasından aşağı olmayan cezayı müstelzirn 
bir cürüm işledikten sonra bu cürmün 'icrasında fail
lerle evvelce ittifak etmiş ve cürmü neticelendirmek
te yardımı dokunmuş olmaksızın bir kimsenin o cü
rümdün (istifadesini temine veya hükümetçe icra olu
nacak tahkikatı yanlış yola sevketmeye yahut hü
kümetin araştırmalarına veya hükmün icrasına karşı 
faili gizlemeye yardım eder yahut hakkında yaka
lama veya tevkif müzekkeresi çıkarılmış olan bir 
kimsenin saklı bulunduğu yeri bildiği halde yetkiM 
mercilere derhal haber vermezse suçun cinsine göre 
- şu kadar yıldan şu kadar yıla - hapsedilir.» diye 
bir hüküm mevcuttur. 

Şimdi, yani Ceza Kanununun 296 ncı madde*-

bu tür faillerin yerini bulana, bilene veya saklayana, 
haber vermediği takdirde bir ceza uygulaması getir
miştir. Şimdi getirilen teklifle ne yapılıyor? Demek 
ki bu kâfi gelmemiş, öyle görünüyor. Para karşı
lığı - getirilen teklifle - ihbarcılık teşvik ediliyor. B" 
yapılırken bıir Anayasa (ilkesi ihlal ediliyor, insanlar 
alile nizamının, cemiyet düzeninin sarsılmasına yol 
açabilecek uygulamalara teşvik ediliyor. Bu teklif 
şayet bu şekliyle kanunlaşacak olursa genel ahlaka 
ve yüksek insanlık anlayışına çok ters neticeler doğu
rabilecek hür niteliktedİTg 

özelikle geçim sıkıntısının had safhaya ulaştığı. 
en yüksek vergilerin - üzülerek belirtiyorum - ge
nelev işletmeoisiyle kumarhaneciler tarafından öden
diği, her şeyin parayla alınıp satılan bir meta ola
rak düşünülme eğiliminin aşılanmaya başlandığı. 
toplumsal değerlerin altüst olduğu, ahlakî değerlerin 
birçoğunun yıkıldığı bir devirde - ı(Ki, bu ANAP 
•İktidarının uyguladığı mucizevî talan ekonomisi sa
yesinde böyle olmuştur) - ülkede ister istemez bir ih
bar furyası başlayacaktır. En yakın akrabalar hatta 
aynı ailenin fertleri birbirlerini ihbar edecek, aile 
düzeni, cemiyet nizamı altüst olacaktır. Soruyorum 
değerli arkadaşlarım; buna vicdanınız razı oluyor 
mu? Olmuyorsa, teklifi geri çekiniz, netleştiriniz, 

çerçevesini ıtayin ediniz yeniden getiriniz eğer çok 
arzu ediyorsanız. 

Değerli milletvekilleri, bu teklif aynı zamanda 
Anayasanın 161 inci maddesine de çok açık bir şe
kilde aykırıdır. Anayasanın 161 inci maddesine göre 
devletin harcamalarının bütçeye dayanması gerekmek
tedir. Bütçeden çıkacak paraların yasal dayanağının 
olması gereklidir. Ödül verilmesi bir bütçe harca-
masıdır. ödül miktarının yasada belirtilmesi bu ne
denle zorunludur. Çünkü, bunu yürütmeye bırakmak, 
ona muayyen olmayan miktarda haracama yapma 
yetkisine imkân vermek demektir ki, bu yasama yet
kisinin devri anlamına gelir. Hiç olmazsa bu kanun 
teklifinde bunun üst sınırının gösterilmesi gerekmek
tedir. örnek olarak Kaçakçılığın Men ve Takibi 
Hakkındaki Kanunda bunun üst ve alt sınırları be
lirtilmiştir. 

'BAŞKAN — Efendim, biraz daha toparlarsanız 
iyi-olacak arkadaşlar; az geldiniz oraya. 

Lütfen efendim, yerlerinize oturun. Biraz saygılı 
olun canım, (DYP ve SHP sıralarından «15 dakika 
ara verin» sesleri, gürültüler) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Genel Kurul iş takibi yeri mi? 

BAŞKAN — Yani, ihtarlara dikkat etmeyecek
siniz, riayet etmeyeceksiniz; biz burada nasıl iş ya
pacağız? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
—• Tatil edin efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın hatip. 
Lütfen yerlerinize oturun efendim. 
Devam buyurun Sayın Bayram. 
COŞKUN BAYRAM '(IDevamla) — Değerli mil

letvekilleri, bir hususu daha belirtmek istiyorum: 
Bu teklif, hukukun genel prensipleri bakımından sa
vunulması mümkün olmayan, hukukî imkânlar dışı 
bazı esaslar getirmektedir. Biraz sonra arz edece
ğim hususlar, gerek komisyonca, gerekse teklif sa
hibince ımakül görüldüğü takdirde; teklifin geri çe
kilerek, bir daha gözden geçirilmesi çok isabetli ola
caktır kanaatindeyim. 

Aslında, bu teklif yeni esaslar getiren bir kanun 
teklifi olmaktan ziyade, bir yetki kanunudur. O yet
ki de şudur: içişleri Bakanlığınca belirlenecek bazı 
kişilere, - genel olarak söylüyorum - ödül verilme
si, Az önce, Oeza Kanununun 296 ncı maddesini 
okudum; 296 ncı maddede vatandaş, kanunla mükel
lef olduğu bir görevi yerine getirmez ise, onu teşvik 
için para ödülü konuyor. Ancak, bu kişilerin tespiti 
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veya hangi suçlardan dolayı bu kişilerin arandığının 
bildirileceğinin takdir yetkisi sadece İçişleri Bakan 
lığına verilmektedir. Burada, önemli mahzurlar bu
lunmaktadır: Birinci mahzur, suçun ve sanığın be
lirlenmesi . yetkisi idareye, yani İçişleri Bakanlığına 
bırakılıyor. İkinci mahzur, kanun metninde şöyle 
bîr tabir var: «Benzer suçtan sayılma» Şimdi, «Ben
zer suçtan sayılma» ne demektir? Türk Ceza Kanu
nunun sisteminde, «Kanunsuz suç ve ceza olmaz.» 
Bu, tamamen kanun yapıma tekniğine aykırı bir ifa
de. Benzer suçtan sayılma ve bazı olayların faille
rini belirleme yetkisi de yine idareye, yani İçişleri 
Bakanlığına bırakılıyor. 

Anayasa ve genel hukuk prensipleri açısından, 
kanun ve mahkeme hâkimiyetinin bertaraf edilme
si, icra kuvvetinin kazaî selahiyeti bizzat kendi uh
desinde toplaması gibi bir durum hâsıl oluyor. 
Şimdi, ben soruyorum; mahkemeye ne lüzum var, 
kanuna ne lüzum var; tutuklama, ihzar gibi müesse
selere ne lüzum vardı? 

Diğer bir husus, tatbikat bakımından mahzur
lar: İçişleri Bakanı bu yetkisini kullanabilmek için, 
haliyle bir ön hazırlık yapmak durumundadır; zo
runludur bunu yapmaya. Bu hazırlık, memleketin en 
ücra köşesindeki bir jandarma erinin, jandarma on
başısının veyahut da bir polis memurunun keyfine, 
takdirine, değerlendirmesine ve delil toplama ikabi-
liyetine dayanacaktır. Bu delillerin, birçok etkiler al
tında ele alınması ihtimali varit diken, içişleri Ba
kanına böyle bir yetki verilmesi, hatta hatta sayın 
bakanın böyle bir sorumluluğu yüklenmesi, acaba ne 
dereceye kadar doğru olacaktır? 

Şayet, bu teklif, haliyle kanunlaşırsa, korkarım 
ki asıl güvenmemiz gereken güvenlik güçleri, hal
kın gözünde çak sevimsiz bir hale getirelecektir; is
ter istemez öyle olacaktır. Birkaç sakat uygulama 
görüldüğü takdirde, hele bölgesel bazı özellikler ne
deniyle bazı kötü niyetlere alet olabilecek şekilde gö
rüntüler verilmesi halinde; - ki hiç arzu edilmeyen 
bir durumdur - güvenlik güçlerinden bir veya birkaç 
kişi böyle bir işi yapmış olmasına rağmen, güvenlik 
güçlerinin tümünün aleyhinde antipati yaratılmasına 
sebep sebep olabilecektir. 

Diğer bir husus: Bu yetkiyi kullanacak içişleri 
Bakanının eğilimine, zihniyetine ve bu yetkiyi anla
yış tarzına göre değişiklik arz edecektir. Uygulama
da bu böyle olacaktır. Devlet devamlıdır, İçişleri 
Bakanı her zaman değişebilir. Bu durum, haliyle is-
ıter istemez bir istikrarsızlığa neden olacaktır. Bu da 
bir gerçektir. 

Değerli milletvekilleri, daima göz önünde tutul
ması gereken bir hususu arz ediyorum. Zora, ihba
ra dayanan bir asayiş hiçbir zaman uzun ömürlü 
bir asayiş olamamıştır. Osmanlı tarihinde Dördüncü 
Murat devri bir örnektir. O dönemin birçok olayla
rı bugünün- fıkralarına konu olmaktadır. Gerek özel 
hayatta, gerekse devlet hayatında cebir, şiddet, ih
barcılık bir aczin ifadesidir. Bilgi ve üstün yönetici
lik kabiliyetine dayanan bir otorite ile mutlak zora, 
ihbara dayanan bir otorite mukayese edilemez. Bil
giye, üstün yöneticilik gücüne dayanan otorite, mil
letlere uzun ömür, mutluluk getirir; fakat ihbar, ce
bir ve şiddete dayanan otorite ise, bunun tamamen 
aksine, büyük tehlikelere, hatta sosyal patlamalara 
meydan verecek bazı hallere de imkân hazırlar. 

Şimdi, bütün bu söylediklerimden sonra, ben di
yorum ki; bu Kanun teklifi bu şekliyle kanunlaşır
sa, bütün bu mahzurları beraberinde getirecektir. 

Arz ettiğim bu hususlarla ilgili 3 adet de öner
ge vermiş bulunuyorum; sırası geldiği zaman onu da 
izah edeceğim'. 

Komisyondan, özellikle istirham ediyorum : Tek
lif çekilsin, yeniden düzenlensin, bu mahzurlar gide
rilsin, tekrar getirilsin. 

Bu duygu ve düşüncelerle yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayram. 
Efendim, oyunu kullanmayan var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi son bulmuştur; kupalar kaldı

rılsın. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Osman, 

Bahadır. 
Buyurun Sayın Bahadır. (DYP sıralarından al

kışlar)! 

DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; görüşülmekte olan metin üzerinde Doğru 
Yol Partisi grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Kanunun metnine sadık kalarak birkaç nokta
ya işaret etmek istiyorum. 

«Devletin ülkesi ve milleriyle bölünmez bütün
lüğünü bozmak, Türk Devletinin ve cumhuriyetim var
lığını tehlikeye düşürmek, Anayasa düzenine ve ge
nel güvenliğe aykırı suçlarla ilg'li; İçişleri Bakanlı
ğınca belirlenecek kişilerin veya bu suçlardan sayı
lan olayların faillerinin yakalanabilmesine yardım
cı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildiren-
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lere para ödlü verilebilir» diyor maddenin birinci 
fıkrasında. 

Burada son derece sübjektif bir değerlendirme 
mevcuttur. Aslında yakalanması gereken suçlular 
hakkında ya mahkeme kararı olması lazım, mahkûm 
edilmiş ancak ele geçmemiş mahkûmların yakalan
ması mevzubahis olur ya da 'hakkında muvakkat ta
til kararı verilmiş olanlar olur, ya da gıyabî tutuk
lular olur. Bunun dışında, yakalamaya tabi olan hu
suslar, esasen Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunun
da son yapılan değişikliklerle belirlenmiştir. Burada 
çok sübjektif yeni hükümler getirilmektedir; bu suç
ların takdiri tamamen İçişleri Bakanının yetkisine bı
rakılmıştır. Bunların suçları nedir? Ne mahiyette
dir? Niçin takip edilmesi gerekiyor? Burada bir açık
lama yoktur. 

«Bunların yakalanabilmesine yardımcı olanlara, 
yerlerini yahut kimliklerini 'bildirenlere para ödülü 
verilir» diyor, sonra da, «İçişleri Bakanlığınca ödül 
verilenler hakkında koruyucu tedbir alınır» diyor. 

•Şimdi, bir vatandaş ihbarda bulunacak, bunun 
hüviyetini gizli tutacaksınız, sonra bunun hakkında ko
ruyucu tedbir alacaksınız, lalettayin bir vatandaş bir 
ihbarda bulunuyor, bunun hakkında İçişleri Bakan
lığı koruyucu tedbir alıyor. Bu koruyucu tedbir ne
dir, nasıl yapılacak? Burada da bir açıklık yoktur. 
Koruyucu tedbir aldın mı, zaten bunu ele vermiş 
oluyorsun; herhalde bir sebep vardır ki, bu kişi 
hakkında emniyetçe tedbir alınmıştır, bu tedbir alın
dığı takdirde zaten bir ihbarcı olduğu ele verilmiş 
oluyor. Bunu da son derece sakat görüyoruz. 

Ayrıca, «'Verilecek ödülün miktarı, şekil ve ila
na ait esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir 
yönetmelikle yürütülür» deniyor. Bir defa, 'Hazine
den para ödeneceğine göre, bunun miktarının tayin 
edilmesi lazım; sonra, yönetmelikle bütçeden para 
harcanması mümkün değildir. Bu gibi muhbirlere 
bütçeden ne »şekilde, ne miktarda para ödeneceği 
belli değildir. Bir nevi örtülü ödenek mi var acaba 
İçişleri Bakanlığının emıriinlde de, miktarı, aşağı ve 
yukarı haddi belli olmadan ne milkltar ödeyecek? İh
barın mahiyeti nedir ve ne kadar para ödeyecek; bu 
da belli değildir. 

Burada bir husus daha meydana çıkıyor: Şimdi, 
bu takip edilen kişiler bilfarz ihbar üzerine yakalan
dı; bunların nezareti mevzubahis oluyor, nezarete 
alınmaları lıazıım. Ne kadar tutacaksınız? 24 saat mı 
(tutacaksınız, yoksa 15 gün miü nezaret altına ala
caksınız? Bunun hakkımda ne işlem yapacaksınız? Bu 
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Ida belli değil. Yani, gerek sübjektif tekdire daya
nan yakalamalar, ,gerek sübjektif takdire dayanan 
para ödemeleri, yine sübjektif takdire dayaman ne
zarete almalarla, bugünkü ceza hukuku sıisbemrim'izi 
tıaımamen altüst eder mahiyette bir kamun teklifliyle 
karşı karşıya bulunuyoruz. Ne gaye ile çıkarıldığı 
belli değil. Eğer, sıkıyönetimin kaldırılmasıyla bunun 
yerine bazı tedbirler getirilmek isteniyorsa, bunun 
ceza hukuku sisteim'iimize uygun bir şekilde yeniden 
düzenlenmek suretiyle getlrilmıes-inim daha uygun ola
cağı kanaatindeyiz. 

Bu itibarla, teklifi birçok yönden sakıncalı bul
duğumuzu ifade eder, hepinize saygılar sunarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Sayın Cahit Tutum, şahsı adına, buyuran efen

dim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler; bu yasama döneminde, nedense 
sayın hükümetin düzenleyip getirmek istemediği ba
zı önemli konuları, teklif aracılığı ile yüce Meclise 
getinme alışkanlığı yerleşmek üzeredir. Türk Ceza 
Kanununda değişiklik yapmak, asılında Türk ceza 
isistem'ine sistematik bakışla yakından ilgilidir. Böyle 
kenarından köişıeisıinden birtakım ceza kanununun 
maddelerini değiştirmeye veya ceza ile ilgiili yasa
larda değişiklik yapmaya kalkışimak hukuk s'istema-
Itiiği ve hukukun sahip olduğu bütünlük ilkesine apa
çık aykırıdır. 

Aslında benim üzülerek temas etmek istediğim, 
bu tür ceza kanununda değişlikük önerileri geldikçe, 
Adalet Bakanlığının, «Bu konuda halen Ceza Ka
nunu üzerinde veya ceza hükümlerini ihtiva eden di
ğer yasalar üzerinde çalışmalar devam ettmektedir. 
Bu nedenle buna kaltılımı'yoruz» demek suretiyle bu
güne kadar sundurduğu geleneği terk etmekte olma
sıdır. Demek 'ki, Adalet Bakanlığı da çoğu kez bu 
konularda devre dışıdır. 

iŞimdi gelelim getirilen teklife : Geltlirilen teklüf, 
tek maddedir ve on satırdan ibaret; on satırda on 
tane meçhul var. Böyle kanun teklifi olmaz. Zaten 
ANAP iktidarınıin, kanun yapma tekniği konusunda 
ne denlli zayıf olduğu matematiksel olarak kanıtlan-
ımıışltır. Üistfüne üstlük, burada hükümet kendisini bir 
tarafa bırakarak, bir teklifin ardında olması, bir tek
lif le hele böyle bir düzenleme yapmaya kalkması, 
elbette ki, işleri daha da karıştırmaktadır. 

Değiştirilmek istenilen kanun, Asayfişe Müessir 
Biazı Fiililerin Önlenmesi Hakkında Kanun. Aslında 
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bu kanunun gerekçesine baktığınız zaman, getirilen 
hükümle arasında zoraki bir ilişki kurabilirsiniz. Ol
sa olsa, şiımdi bu teklifin gerekçesinde söylendiğfı 
gibi, suç izi ve idelillerli tespit etmek, suçluların ya
kalanmasının gecikmesini önlemek gibi, bür nokta
dan hiardket dttiğı varısayılabilir; ama buna rağmen, 
o kanunla bunun arasında organik bir ilfişki kurmak 
oldukça zor. 

Simidi, önemli bir noktayı daha vurgulamak is
tiyorum. Ek madde ile birtakım suçlarla ilgili kişi
lerin yakalanması söz konusu. O birtakım suçlar ne
dir diye sorduğunuzda, son derece sistemsiz, eklek
tik bir yaklaşımla, oradan buradan alınmış cümle
ler sıkıştırılmış. Aslımda bu sıkıştırmayı yapanın da 
gunalh.sK olduğunu kabul edeceğim; çünkü hüküme
tin getirdiklerinde de bu (savurganlık, bu hukuk bil
mezlik var. Bakıyorsunuz, Anayasanın 13 üncü mad
desindeki bir ibareyi almış, marifet yapar gibi bura
ya koymuş; onunla da yetinmıemiiş, 14 üncü madde
de de öyle bir başjka ibare var, omu da bari koya
lım demiş ve koymuş. Kanun koyucu olarak biz bu
nu irdelemediğimiz için, çoğunluk oyları ile hep ka
bul edildiği içlin, bu hatalar devamlı tekrarlanmış. 
Örneğin Anayasanın 13 üne ümaldldesimde, «Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün...» de
miş; onu, teklif sahibi, «(bozmak» şeklinde ilave et
miş; 14 üncü maddede de, «Türk Devletinin ve cum
huriyettin varlığını tehlikeye düşürmek» ibaresi var; 
eh, onu da koymuş; «Türk Devleitinlin ve cumhuri
yetin varlığını tehlikeye düşürmek» bir de, ilave 
olarak, «Anayasa düzenime ve genel güvenliğe aykırı 
suçlar»... 

Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkememizin mü
teaddit içtühaltları var; defalarca bunu kürsüden dile 
getirdik. Anayasa Mahkemesi diyor ki : «Anayasada 
yer alan birtakım ibareleri olduğu gibi kanun koyu
cunun metne geçirmesi,, tedvin değildir». En az altı 
veya yedi defa bunu Anayasa Mahkememiz söyle
mektedir; ama nedense, hukuk yapıcıları, Anayasa
daki bir ibareyi olduğu gibi naklederse, biz bir ted
vin yapıyoruz, yasama görevimizi bu şekilde yerine 
getiriyoruz zannediyorlar. 

Efendim, maddede belirtilen suçlar, demin söylen-
mİşltiir. O halde biz diyoruz ki, Anayasadan alınmış 
bu deyimler veya •herhangi bir yasada da geçmiş 
olsa; olsa olsa Ceza Kanununda tekabülleri olması 
lazım. Bence doğru olanı, Ceza Kanununda, devlet 

aleyhine işlenen cürümler kısmına bakarsınız, ora
dan somütlaştırarak madde yazarsınız, o zaman olur; 
ama bu kadar geneli bırakmak doğru değildir. Simidi 
ben burada meçhul dediğiım şeyleri kısaca arz edi
yorum. 

1. Ek maddede belirtilen «Türk Devletinin ve 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Anayasa 
düzenline ve genel güvenliğe aykırı suçlar» O halde, 
şilrridi bu suçların ne olduğunu kanun koyucu şu an
da belirtmiyor; ama hakimler, sanııyoruım ki, devlet 
aleyhine işlemen suçların ne olduğunun karşılığını 
Ceza Kanununda arayacaklardır; «Bu iibare ne de
mektir; ayrıca orada somut olarak hangi suçu oluş.-
turuyor? diye arayacaklardır. Büyük bir güçlük; ama 
anlaşılan, onu yapacaklar. 

Şimdi, bu «Belli suçlarla ilgili kişilerin yakalan-
maısını kolaylaştırmak, yakalanmasına yardımcı ol
mak... Birinci ifade bu. Nasıl yardımcı olunacak, J 
ıbelli değil. 

İkindisi; «... veyahut bu suçluların...» Daha doğ
rusu, kişilerin... «Suçlu» da denmiyor, «sanık» da 
denımliyor, «suçlarla ilgili kişiler» deniyor. «Suçlarla 
ilgili kişi» ne demek? Acaba burada açıkça sanık mı 
kas'tddil'iyor? «Suçlarla ilgili kişiyi İçişleri Bakanlığı 
(belirleyecek.» Qysa, ben, İçişleri Bakanlığının böy
le bür belirleme yetkisi var mıdır, bilemiyorum. Suç
larla ilgili kişiyi belirleme yetkisi var mıdır? Bu yetki 
isavcılara veya mahkemelere ait olsa gerek. 

«Belirtilen suçlarla ilgilli kişiler...» «Bu kişilerim 
yerlerini yahut kimliklerini bildirenler...» Demek ki, 
«yardımcı olanlar veya kimliklerini bildirenler...» Na-
ısıl yardımcı olunacak, bu da belli değil. Kimlik bi'l-
Idirilminin de nasıl olacağı belirtilmiyor, yani ona dair 
de bir atıf yok. Üs|telik, bunun bir yönetmelikle na
sıl yapılacağını da söyletmiyor. Açıkça bir yönetmelik 
çıkarılmasını da öngörmüyor. Çıkarılacak yönetme
lik sadece, verilecek Ödülün miktarı, şekli ve ilana 
ait esasları belirleyecek; büyük bir ihtimalle bunun 
içerisine sokacak diye düşünüyoruz, başka bür yö
netmeliğe atıf olmadığıma göre. Hoş, öyle bir atıf 
olmasa dahi, bir bakanlığım yönetmelik çıkararak, 
iradesini bu şekilde kullanabileceğini de kabul et-
mdk gerekir; ama yönetmelikte b!ir atıf yok. 

Maddede b'ir cümle daha var, deniyor ki: «Bu 
ısuçlardan sayılan olayların failleri» «Bu suçlardan 
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sayılan...» Suçun kendisi değil de, o suçlardan sa
yılacak; onu da içişleri Bakanlığı belirleyecek. O 
suçlardan sayıldığına dair birtakım olaylar sözkonu-
siu... O olaylar, yukarıda söylenilen suçlardan sayıla
cak; öyle bir olay olacak ki, o suçlardan sayılacak, 
onların faillerini de yakalanmasını kolaylaştıran veya 
kilmlliklerlni bildirenlere ödül verilecek. Sonra?.. «Pa
ra ödülü verilebilir.» Yani burada da, tamaimen key
fî, son derece tehlikeli bir küçük ibare kullanılıyor. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bağlayınız. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — (Kişli, bütün bu 
faillerin yakalanabilmesine yardımcı olmuşsa vere
bilir. Vermeyebilir de... Konuyu nasıl bir muallakta 
bırakıyor. 

Sonuncu bir belirsizlik de şudur : Ödül miktarını 
Balkanlar Kuruluna bırakıyor. Bu mümkün değil
dir; kesinlikle bu, anayasal düzemize aykırıdır. Sanı
yorum ki, iptale mahkûmdur. Bir de, kısaca belirt
tiğimi glibi, eğer mümkünse, bunun komisyona iade 
edilerek, daha dikkatli bir düzenleme halnie getiril
mesini diliyoruz. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 

/. •— 2863 tsayılı -Kültür ye Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar. Ulaştırma \ve 
Turizm, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/861) 
(S. Sayısı : 593)(Devam) 

BAŞKAN — Efendim, 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiıştlirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde- , 
ler Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerinde 
270 oy kullanılmış; 

Kabul 224 
Ret 44 
Çekimser 2 

Böylelikle, tasarı 'kanunlaşmıştır. Hayırlı ve uğur
lu olmasını dilerim. (Alkışlar) 

7. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 8.9.1971 
Gün ve 1481 Sayılı ^Asayişe \Miiessir Bazı Fiillerin 
Önlenmesi Hakkında Kanuna Bir \Ek 'Madde \Eklen-
mesi Hakkında Kanun Teklifi \ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/400) ^S. Sayısı : ]583) (De
vam) 

BAŞKAN — Maddelere geçirmeden önce, bir öner
ge yardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinlin yeniden in

celenmek üzare ilgili koimisyona iade edilmesini say
gıyla arz ve teklif ederiz. 

Coşkum Bayram Mustafa Çelebi 
Adana Haitay 

M. Bayri Osmanlıoğlu Yûsuf Demir 
Gaziantep Uşak 

Velhbi Baftuıman 
Adana 

BAŞKAN — Komili sytoın önergeye katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde konuşmak üzere, 
önerge saJhibi, Sayın Bayram, buyurun efendim. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) •— Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; vermiş olduğumuz önergeyi 
açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

IBU teklif, bu. haliyle, az önce de belirltitiğim gibi, 
amacı çok aşan uygulamalara neden olabilecek, uy
gulamada bir talkım karışıklıklara, iMilâtlara yol aça
bilecek niteİktiedir. Muğlaktır bir defa; net değildir, 
çerçevesi belli değildir. Herşeyden önce, Ceza Ka-
nııniMTTU/Jum 1 inci maddesinde belirtilen «Kanunsuz 
suç ve ceza olmaz» preınsibÜne aykırıdır. Neden ay
kırıdır? Ceza Kanununun 1 imci maddesini okuyo
rum : «Kanunun sarih olarak suç saymadığı bür fiil 
için kimseye ceza verilemez. Kanunda yazılı cezalar
dan başka bir ceza ile de kimse dezalandırılairriaz.» 
Şimdi, bu kanun teklifnideki ek maddeye bakıyo
ruz; ne diyor; «Devletin, ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğünü bozmak.» Tamam; bu Anayasal 
bir tabir; «Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlı
ğını tehlikeye düşürmek, Anayasa düzenine ve genel 
güvenliğe aykırı..» Ne dermek «genel güvenliğe»? Ce
za Kanununda böyle bir tabir yok, Anayasada da 
'böjyle biir tabir yok. Bu «genel güvenliğe aykırı» ta
birinin ne demek olduğumu kim tayin edecek, o da 
belli değil. Bir defa bu belirşliz bir kavram. «Genel 
güvenliğe aykırı suçlarla ilgili; İçişleri Bakanlığınca 
'belirlenecek kişilerin» -ıburaya dikkatimizi çekmek 
listiyorıım- «.. veya bu suçlardan sayılan olayların ..» 
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Ne demek bu? Ben özellikle Sayın İçişleri Bakam
ımızdan bu ilki hususu bilhassa açıklamasını rica edi
yorum. «... bu suçlardan sayıları olayların failleri
nin...» Ceza Kanunumuzda böyle bir tabir yolk; «Bu 
suçlardan sayılan olaylar» diye bir şey yok. Gece 
yorda yürürken bir kiişinlin üzerinde silahla yakalan
ması veya daha başlka bir şekilde kavga gürültü çı
karması, bir hâlkime göre genel güvenliğe aykırı sa
yılır, diğer b'ir hâlkime göre genel güvenliğe aykırı 
ısayı'mıayacaktır. Yurdun bir tarafından başlka bir 
uygulama, diğer yerinde başlka bir uygula. Yargıtay 
bunun idinden nasıl çıkacak, vatandaş bu işin için
den nasıl çıkacak? Bu nasıl uygulama olacak? 

Onun için, ıbu ımakısada uygun, daha net, daha 
(belirgin bir hale getiı'ilmeısi zaruridir. Uygulamada 
çok zorluklarla karşılaşılacak, hatlta haltta bu uygu
lanamayacaktır. 

Az önce belirttiğim gibi diğer bir husus, kanun
da verilecek ödülün alt ve üst sınırının belirtilmesi 
gerekir. Bu Anayasamın 161 inci maddesi hükmü
dür. Bu da belli değildir met'indie. 

Sadede bu arz etıtiğim hususlardan dolayı, bu ka
mun teklifinim geri çekilmesi, daha net, daha belirgin 
ve uygulamaya elverişli bir hale getirilmesi bir za
rurettir. Bunun takdir edilerek, komisyona N tekrar 
iadesi için bu önergeyi verdim. 

Yüce Miecli.se saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
Önergeyi oylarınıza arz edeceğim efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkes/ir) — 101'i arıyor mu
tsunuz Sayın Başkan? 

IBAŞKAN — 101 'i arayacağım efendim. 
Önergeyi kabul edenler.. 

M. TURAN BAYEZİtT (Kahramanmaraş) — Baş-
ıbakan varken 101'i çıkaramazsanız çok ayıp olur. 

BAŞKAN — önergeyi kaibul etmeyenler... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Erkem seçim oylaması ha. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Erken seçim oylaması. 

BAŞKAN — Lütfen efendıim, lütfen... 

Önerge reddedilinişitir. 
Maddelere geçillmesin'i oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Madde l'i okutuyorum : 
8.9.1971 Gün /ve 1481 Sayılı Asayişe Müessir Bazı 
Fiilledn önlenmeği Hakkında) Kanuna Bir Ek Madde 

Eklenmesi Hakkınca) Kamun Teklifi 
MADDE 1. — Asayişe Müessir Bazı Fi/illerin 

Önlenmesi Hakkımdaki Kanuna aşağıdaki Ek Mad
de eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Devletin ülkesi ve miiiletiyle 
bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve 
Cumraıriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Anayasa 
düzenine ve genel güvenlliğe aykırı suçlarla ilgili, İç
işleri Bakanlığınca belirlenecek kişilerin veya bu suç
lardan sayılan olayların faillerinin yakalanabilmesi
nle yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimlikleri
ni bildirenlere para ödülü verilebilir. 

İçişleri Bakanlığınca ödül verilenler hakkında 
koruyucu tedbir alınır. Bu kişilerin kimlikleri açık
lanamaz. 

Verilecek ödülün miktarı, şekil ve ilana ait esas
lar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle 
yürütülür.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz islteyen?.. Yok. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru var Sayın 

Başkan. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Bir 

sıorum da benim var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Tenekeci, İçişleri Bakanı yerine zatı âliniz 

mi cevap vereceksiniz efendim? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, lütfen yeri

nize buyurunuz efendim. 
©uvurum Savın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

kürsüden de arz ettiğim gibi, belli suçlarla ilgili ki
şilerin yakalanması veya bu suçlardan sayılan olay
ların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlardan 
söz ediliyor. Burada bahsedilen suçlar, Ceza Kanu
numun genelde hangi maddelerinii kapsamaktadır? 
Birinci sorum bu. 

İkincisi, «Bu suçlardan sayılan olaylar» deyimi
nin açıklanması? -

Üçüncüsü de, ödül miktarının aslında -en azın
dan- bir sınırının belirtilmesi gerekiyor; bu konuda 
Anayasanın genel ilkelerine göre bir sınır belirtil
mesi gerekiyor şeklindeki sorumuza verecekleri ya
nıt nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu-
rajda açıkça belirtillmelktedir: «Devletlin ülkesi ve mii'l-
letiyle bölünmez bütünlüğünü boztmak, Türk Dev
letinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşünmek, 
Anayasa düzenine ve genel güvenliğine aykırı suç
larla ilgili» diye devam ediyor. Şurada takılman nok
ta; «Bu suçlardan sayılan olayların» derken, bunlar 
ayrı olaylar değildir; yukarıda belirtilen suçlardır. 
Onlardan ayrı bir suç tarif edilmemektedir. Bu yu
karıda sayılan suçları işleyenler hakkında bilgi' ver
miş olanlara, çıkarılacak yönetmelik dikkate alın
mak suretiyfle, ödül verileceğini tanzim eden bir mad
dedir; bize göre açıktır, tereddüdü mucip bir hal 
yoktur. 

Arz ederim efendini. 
BAŞKAN •— Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorularım yanıt

lanmadı Sayın Başkan. 
(BAŞKAN — Bu kadar yanıtlandı efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hayır, muhteva 

-olarak değil, saynsal olarak yanıtlanmadı. 

'BAŞKAN — Üçlünü birleştirkli, beraber yanıtla
dı efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama ödülü söy
lemedi. 

BAŞKAN — PeM efendim. 
Sayın Bayezit, buyurun efendim. 

M. TURAN BAYİEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, muhbirin koruintması, güvenliğinin sağ
lanması bitjtabiî bu getirilen sistemin doğal neticesi, 
zorunlu; ama bunun kimliğini sağlıyoruz, açıklamı
yoruz, o da doğal. Yani, bir tarafta bz'i işi gizli tu
tuyoruz, gizli tutmanın zorunlu olduğunu kabul edi
yoruz, o da doğal. Yani, bir tarafta biz işi gizli tu-
alımaya meclbur olduğumuz için, evinin etrafına jan
darma kaymak, polis koymak ve gittiği yeri takip 
ettirmek gibi herkesin görebileceği tedbirleri almak 
meclbuTiyetinde olduğumuz iç'in, onu aleniyete koyu
yoruz. Arasımda bir çelişki var; bu çelişki pratikte 
nasıl karşılayacaklar? Bir bunu öğrenmek işitiyo
rum. 

İlkinoi sorum, efendim, bu yasanın, aslında bi
liyorsunuz bir de pişmanlık yasası esası getirildi. 
Buna hükümet çok bel bağlamıştı. Ve televizyonda 
bu Pişmanlık Yasasına girenlerin de programlarını 
izlemişltik birkaç olayda. On'dan sonra bunun arka
sı kesildi. Pişmanlık Yasasının uygulanmasında hü
kümet bir yüzlde verebilirler mi, aldıkları nispet ne-
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ıdir? Bu yasanın uygulanmasında nasıl bir nispet bek
liyorlar? Yani faydası mı çok olacaktır, zararı mı? 
Onu öğrenmek istiyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezît. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ödül verilenler hakkında koruyucu tedbirler alınır; 
'bu kişilerin kimlikleri açıklanmaz. Bize, gayet tabiî 
gelen bir hükümdür. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Çelişki yok mu diyorum Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Biz, bir çelişki görmüyoruz. Koruyu
cu tedbirin mahiyeti geniştir, eğer fizikî koruma ya
pılacaksa, elbette onu gizli tutacak sekilide yapılma
lıdır; eğer giizfl'i tultaımıyorsa, fizikî koruma yapıla
mayacak demektir. Bu, biraz da teknik konudur; bu, 
talübikatı yaıpan kişilerin ortaya kayacağı b'ir bece
ridir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, ben bunun açıklanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen efendiim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Önemli bir konudur çünkü. 
BAŞKAN — Evet, önemli. Sayın Bakan izah 

ediyorlar efendim. 

M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — 
İkinci sorum cevaplanmadı efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Pişmanlık Yasasından müspet sonuç
lar alınmıştır; yüzdesini şiimldi ifade etmem şu an
da mümkün değildir; ama uygulamasında faydasını 
gördüğümüz bir yasa olmuştur. Bu yasadan da müs
pet sonuçlar alınacalktır. Kaldı ki, bu yasanın uygu
lanması buna benzer hükümlerim halen en medenî 
ve demokratik ülke saydığımız ülkelerde dahi şu 
anda vardır. Gayet tabiidir suç işleyen bir kimsenin 
İhbar edillmlesi, yötkili makamlara bildirilmesi kadar 
'doğal bir husus olamaz; vatandaşlık görevidir. 

Ona- ilaveten bu kişilerle ödül verilmesi, bu kişi
lerin muhafaza edilmesi de, ihbarın, haber vermenin 
tabii bir sonucudur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan, sağo-
lun. 

Sayın Bahadır, buyurun efendim. 
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MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Ben de soru 
«onmak istiyorum Sayın Baışlkan. 

BAŞKAN — Evet, sizi de kaydettim Sayın Çe
lebi. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Burada bir 
ımuhbire ödül verme söz konusu. Muhbire verecek
leri paranın, ödülün miktarı ne kadar olacaktır?. 

BAŞKAN — Efendim, soruldu bu soru. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — İkinci sorum: 

Muhbirin ihbar ettiği şahsın yakalandığımı farz ede
lim. Bunu mahkemeye intikal ettireceklerine göre, 
nezaret mevzubahis oluyor, ne kadar süreyle tuta
bilecekler ve yakalandıktan sonra, nıe kadar sonra 
mahkemeye intikal etltirmeleri mfülmkün olabilecek
tir? 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır; 
ama grup adına yaptığınız konuşmanızda da bu 
noktaya dokunmuştunuz. 

Sayın Bakarı, buyurun efendim. «Bu kişiyi ne 
kadar tutacaksınız?» diyorlar; 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, genel hükümlerde tespit edil
miş müddetler vardır; bu husus kanunlarda açıktır. 
Bu kanunlarım hükmettiği miktarlarda, belirttiği mik
tarlarda tutulacaktır. Buna, bu kanunla bir keyfîlik 
gdti'rilmesi söz konusu değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Mustafa Çelebi, buyurun efendim. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Sayım Başka
nım, muhbirin kimliği saklı tutu'lacaktur deniliyor. 
Olayda bir şahit yoksa, cezayı nasıl vereceğiz?.. Ce
za hukukunda en önemli delil şahadettir; şahadet 
müessesesini bertaraf mı edecekler, yani muhbirim 
ihbarıyla nasıl mahkûm olacak? 

BAŞKAN — Sağolun Sayın Çelebi. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
f(Erzimcam) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bir kişinin cezalandırılıp cezalandırılmayacağıma mah
kemeler karar verfr ve mahkemeler hangi delillerle 
bir kişiyi suçlu bulurlar konusunun geme kanunla 
yazılı şekilleri vardır; taljbikatıta belirli usulleri var
dır. Biz ceza usul yasasında bir değişiklik yapmıyo
ruz. 

i Muhbir, suç işleyeni bildirdiği takdirde, bu bil
dirim geçerli midir değil midir; bu kişi suç işiem'iş 
m'idir, işlememiş midir kararını elbet mahkemeler 
verecektir. Mevcut sitemlimize uygun delillerle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
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Efendim, bu konuda verilmiş önergeler var; oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin ek madde 

metnimde yer alan «Genel güvenliğe» tabirinin me
tlinden çıkarılmasını saygıyla teklif ederiz. 

Coşkun Bayram Mustafa Çelebi 
Adana Hatay 

M. Hayri Osmanlıoğlü Yusuf Demir 
Gaziantep Uşak 

Vehbi Baituman 
Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin ek madde 

metninde yer alan «veya bu suçlardan sayılan olay
ların faillerinim» kelimelerinin metinden çıkarılma
sını saygıyla arz ve teklif ederiz. 

Coşkum Bayram Mustafa Çelebi 
Adana Hatay 

M. Hayri Osmanlıoğlü Yusuf Demir 
Gaziantep Uşak 

Vehbi Batuman 
Adana 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri tekrar dkutup 
oylarımıza arz edeceğim. 

Adana Milletvekili Coşkun Bayram ve arkadaş
lar ıntn önergesi. 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin ek madde 
metninde yer alan «Genel güvenliğe» tabirinim me
tinden çıkarılmasını saygıyla arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOÖAN (Şanlıurfa) Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

'(Erzincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergede izahı gereken taraf var 

mı? 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Gerçi önerge 

açık; ama çok kısa olarak yerimden arz edebilir mi
yim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, tabii 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Bu «Genel gü

venlik» tabirini ben Anayasada da bulamadım, Türk 
Ceza Kanunumda da bulamadım. Acaba bundan 
maksat, Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesiyle 
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146 ncı maddesi arasında sayılan, «(devletin şahsiye- ! 
tine karşı işlenen, cürümler» mi kastediliyor? Çünlkü, I 
Ceza Kanununun 1 inci maddesi açık; kanunsuz I 
ısuç ve ceza olmaz. Yarın bu tatbikatta hâkimin kar
asına geldiği zaman veyahut İçişleri Balkanının kar- I 
şıısına geldiği zaman neye göre takdir olunacak? 

BAŞKAN — Sayın Bayram, siz gayet iyi bilÜr- I 
siniz ki, önerge üzerinde söz alıyorsunuz; sizinki sıo- I 
ıru oluyor. Tabiî soru müessesesi işletildi ve bitti, I 
ş'iımldi önergenin... 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Önerge açık 
zaten Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Efendim, zaten açıklamalar yapıl- I 
di, bir şeyler söylemdi. Oradan anlayabildiğiniz ka
darıyla öyle; başka türlü söylenecek bir şey yok. I 

Önergeye komisyon da, hükümet de katılmıyor.' 
Oyİannıza arz ediyorum : Kabul edenler.. Kabul 
etoeventer... önerge kabul edilmemiştir. I 

Diğer önergeyi okultüyoruim : I 
Adana Milletvekili Coışkun Bayram ve arkadaş- I 

larıının Önergesi. , I 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin ek madde I 

metninde yer alan «veya bu suçlardan sayılan olay- I 
ların faillerinin» kel ilmelerinin metinden çıkarılma- I 
sini saygıyla arz ve teklif ederiz. I 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. I 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılmıyoruz efendim. I 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılımıyoruz efendim. I 
BAŞKAN — Sayın Bayram?. I 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Evet efendim, 

açıklamada bulunacağım. I 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayım Başkan, 

değerli milletvekilleri; önergemiz aslında gayet açık; I 
ancak ben konuya daha da açıklık getirmek üzere I 
söz almış bulunuyorum. I 

Az önce sorulan bir sual üzerine sayın bakan şöy- I 
le bir ifade kullandı: Aslında bu türlü olayların fail
lerini güvenlik güçlerine haber vermek her vatan- I 
daşın bir görevidir, yani bir vatandaşlık görevidir. 
Doğrudur, buna ilaveten, az önceki konuşmamda 
da belirtjtiğiim gibi, Ceza Kanununun 296 ncı mad- I 
desi bunu kanunî bir mükellefiyet haline getirmiştir. I 
Yani, vatandaşlık görevinden de öte, bir kanunî mü
kellefiyet; hatta karşılığında cezaî, müeyyide göste- I 
rülmiş bir kanunî ınü'kelliefiyetlti'r. j 
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Şimdi biunlar yetişlmiyor; Sayın Başbakanın her 
vesileyle söylediği gibi, bataklık demek ki kurutula-
mamrş, bir de ihbar müessesesi deneyelim deniliyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — ödüllü ihbar. 
COŞKUN BAYRAM (Devamla) — Ödüllü ihbar. 
Simidi biz diyoruz ki, buna kararlısıtnK, anlaşıldı; 

bu kadar ikazumıza rağmen, hiçbiri nazarı itibare 
alınmadı, buna kararlı olduğunuz görülüyor, onun 
iıçin diyorum ki bunu madem çıkaracaksınız, tatbi
katçıları; hâkimleri, savcıları güç duruma sokacak, 
Yargııtayı allak bullak edecek bir şekilde çıkarma
yınız, kanun tekniğine uygun bir şekilde çıkarınız. 

Simidi soruyorum ben Sayın İçişleri Bakanına; 
(kendisi de hukukçudur) «IBu suçlardan sayılan olay
ların faillerinin...» Zaten saymışsınız yukarıda şu, şu, 
şu suçlardan dolayı demişisiniz, ondan sonra getiri
yorsunuz bir de diyorsunuz ki, «Veya bu suçlardan 
sayılan» Ne demek bu suçlardan sayılan? 

Ceza Kanununda, ceza usulünde var mıdır böyle 
bir tabir? Bu ne olacak? Tamamen takdire; yani o 
dönemde kilm içişleri Bakanı ise, onun takdirine, 
anlayışlına; bu kanundan ne anlıyorsa, ne yapılması 
gerekiyorsa, kendisine göre sübjektif olarak değer
lendirecektir ve uygulamada çok karışıklığa neden 
olacaktır; haltta hatta, bu kanun birçok yerlerde tat
bik dahi edilemeyecektir. Öyle ise, tatbik edilir bir 
şekilde bunu netleştirin, çerçevesini belirleyin diyo
rum. Bunu, Ceza Kanununun 1 inci maddesine uy
gun bir hale getirin, Anayasaya uygun bir hale ge-
ıtirin. Madem kararlısınız, o sekilide çıkarın; yani bu
lgun çekersiniz, yarın geri geitrinsiniz Meclise; siz bu
nu çok yaptınız, yine yapın aynı şekilde. 

Di'ger bir husus, az önceki konuşmamda zaman 
darlığı nedeniyle söyleyemediım, bu müessese, bu ekıo-
nıomiik düzende çok çalışacaktır, memlekette İhbar 
furyası meydana gelecektir. Şiımdi Anayasanın bir 
maddesini ok uyacağım... 

BAŞKAN — Sayın Bayram, lütfen önerge üze
rinde konuşunuz. 

COŞKUN BAYRAM (Devamla) — önergeyle 
ilgili efendim. 

Anayasanın 38 inci maddesi, «Hiç kimse kendi
sini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir 
beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye 
zorlanamaz» diyor yani hiç kimse kendisini ve ka
mında gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda 
bulunamaz, ihbara zorlanamaz. 

İİHSAN NURİ TOFKAYA (Ordu) — Zorlamı
yoruz zaten. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim. 
COŞKUN BAYRAM (Devamla) — Tannanı, zor

lamıyor; yani madde metnimde «ödül verilebilir» de
niyor, bir elastikiyet getirilmiş, İçişleri Bakanına hiç 
anlaşılmaz bir şekilde para ödülü verilebilir şek
linde bir takdir yetkisi verilmiş; ama memleketin' 
şu andaki ekomıamik düzeni, geçiım sıkıntısın un had 
safhaya ulaştığı; yaıni birtakımı ahlakî değerlerin yı
kıldığı bir dönemde, bu ihbar müessesesi bir furya 
haline gelecektir, iıslter istemez gelecektir. Onun için, 
ımadem bunu çıkaracaksınız, ben de diyorum ki, 
«Bu suçlardan sayılan olaylarım failleri» deniyor, «Bu 
suçlardan sayılan» ne demek? Bunun madde met
ninden çıkarılması niyetiyle önergeyi verdim, takdir 
yüce Miecliisindir. 

Saygıyla arz ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Coşkun Bay

ram. 
Önergeye kioımisyon ve hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Kabul etlmeyenler... Önerge kabul edilımeımiş-
tir. 

'Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler.... Etouevenler.... Madde kabul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Ylok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Bilmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerimi Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edi'lımişltir. 
Teklifin tümünü avlarınıza arz ediyorum : 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa

yım Başkan, açık oylama olması gerekmiyor mu efen
dim? Hazineden para çıkıyor, bundan daha akçalı 
kanun var mı? 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etoeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

8. — Türk Silahiı Kuvvetlerini Güçlendirme Vak
fı Kanunu Tasarısı ve Adalet; Millî Savunma; Plan 
ve Bütçe komisyonları [raporları \( 1/841) (S. Sayısı : 
588 (1) 

(1) 588 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — 7 nci -şifada, Türk Silahlı Kuvvet
lerini Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarlısı ve Ada
let; Millî Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porlarınım görüşmelerine geçiyoruz. 

Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon?.. Yerinde. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Okunma

masını kabul edenler... Raporun okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Tasarınım tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Anavatan Partisi Grulbu adına Sayın îlsmail Sam

ban, buyurum efendim. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Saruhan bundan ne anlar? 
BAŞKAN — Anlıyor ki, söz almış. 
Devam edin efendim. 

ANAP GRUBU ADINA İSMAİL SARUHAN 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ba
kanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca Adalet Ko
misyonunda görüşülerek kabul edilen ve nihayet Mil
lî Savunma Komisyonunda görüşülerek Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı üzerinde Anava
tan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek istiyorum. 

Tasarıyla, kendi kuvvetini güçlendirmeyi amaç 
olarak kabul eden Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakıflarının, «Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı» adı altında birleştirilmesi öngö
rülmektedir. 

Halen görevini sürdürmekte bulunan Kara, Deniz 
ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıfları, günü
müzde, maliyeti çok yüksek olan modern harp silah, 
araç ve gereçlerinin satın alınmasında ve bunlarla il
gili yatırımlara girmede, mevcut imkânları çerçeve
sinde büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Millî kay
naklar yetersiz kalmaktadır. Bu vakıflara bağış yapan
lar, bağışlarını her üç vakfa bölmek durumunda ol
maktadırlar. 

Bilinen bu gerçekler karşısında, gecikme ile de ol
sa, karşımıza gelmiş bulunan bu tasarı ile bölünmüş 
hizmetlerin tek elde toplanması yanında, anılan va
kıflarda görevli personelin statülerinin ve haklarının 
nasıl korunacağı da hükme bağlanmaktadır. 

Diğer taraftan, kurulması öngörülen yeni vakfın 
kurucularının belirlenmesi, aynı amaçlı başka bir vak
fın kurulmasına izin verilmemesi, vakfa yapılacak ba
ğış ve yardımların her türlü vergi, resim ve harçtan 
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muaf tutulmaları gibi hükümler, tasarıyı oluşturan 
başlıca hususlardır. 

Sayın üyeler, Türk Milleti, Silahlı Kuvvetlerinin 
güçlenmesini istemekte ve bunun için de hiçbir feda
kârlıktan kaçınmamaktadır. Ancak, aynı amaçla ku
rulmuş olan üç vakfa da bağış yapmak, kişi ve kuru
luşları, bağışlarının miktarının tespitinde tereddüde 
sevk etmektedir. Yönetimin tek merkezde toplanma
sıyla lüzumsuz giderler asgarî düzeye inecek, denetim
de müessiriyet artacak, bağış yapacak 'kişi ve kuruluş
lar tek bir vakıfla muhatap olacak, dolayısıyla bağış 
miktarlarını da kolayca tayin edeceklerdir. 

Sonuç olarak; Silahlı Kuvvetler bir bütün olarak 
dikkate alınmalı, her kuvvetin gerçek ihtiyaçları bir 
plan ve program dahilinde tespit edilmeli, yapılan ba
ğışlar en iyi bir biçimde değerlendirilmelidir. Bu ta
sarı, bu hususları amaçlamaktadır. 

Gerekçesine uygun olarak hazırlanan bu tasarıya 
grup olarak katıldığımızı belirtir, hepinize saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Saruhan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Turan Bayezit, buyurunuz efendim. 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; yüce heyete Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
ve şahsım adına saygılar sunuyorum. 

Görüşülmekte olan tasarı, 1 inci maddesiyle, Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı adı altında, 
kanun zoru ile bir vakıf kurulmasını ve geçici madde
siyle de tüzelkişiliğe sahip birer özel hukuk tüzelkişisi 
olan ve Anayasanın teminatı altında bulunan mevcut 
üç vakfın, yine kanunla tüzelkişiliğinin sona ermesini 
öngörüyor. 

Bu vakıflar birleştirilmen midir, Türk Silahlı Kuv
vetlerine halkın yardımlarını kanalize etmek için tek 
bir vakıf mı tesis edilmelidir veya üç vakıf muhafaza 
edilmeli midir konusu, münakaşa edilecek bir konu
dur; ama önemli olanı, hükümetin bu tasarıyla getir
diği sistemler, getirdiği yöntemlerdir; tasarının gerek
çesinin geçerliliği ve inandırıcılığıdır ve tasarıdaki 
yöntemlerin Anayasaya, yasalara ve hepsinden önem
lisi Türk Milletinin tarihî değer yargısı içerisinde 
önemli bir yer işgal eden vakıf müessesesinin ana un
surlarına uygun olup olmadığıdır Ben bunları irdele
mek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın son kısmında 
temas edeceğim, tasarının bir örtülü niyeti, örtülü bir 
maksadı vardır. Gerekçeye baktığınızda bir zahirî se

bepler silsilesini görüyorsunuz; ama, yine de bunlar 
tutarlı değildir. Gerekçede Türk Silahlı Kuvvetleri bir 
bütündür diyor; o halde, bu bütün tecezzi etmemeli
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tutarlı değildir,,Ana
yasanın 117 nci ve 118 inci maddeleri, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin içinde kuvvet komutanlıklarının mev
cudiyetini vurgulamaktadır. Hatırlatmak istiyorum; 
Anayasanın 117 nci maddesinin son fıkrası, «Millî Sa
vunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuv
vet Komutanlıkları ile görev ilişkileri ve yetki alanı 
kanunla düzenlenir.» diyor. Demekki Anayasa, kuv
vet komutanlıklarının mevcudiyetini, yani hükümetin 
gerekçesinde dayandığı anlamda, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin bir bütün olmadığını kabul etmektedir. 

Yine Anayasanın 118 inci maddesi, Millî Güven
lik Kurulunu oluşturacak kişileri sayarken; aynen 
«... Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları ve 
Jandarma Genel Komutanında kurulur.» demektedir. 
Demekki Anayasamızın bu iki maddesi, üç kuvvetin 
varlığını, hatta Jandarma Komutanlığı ile birlikte dört 
kuvvetin varlığım kabul etmiştir. O halde, «Türk Si
lahlı Kuvvetleri bir bütündür.» diyerek hükümetin bu 
tasarıdaki örtülü amacını, böyle ulvî yaklaşımlarla, 
bizden kaçırmaması gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, yine tasarı gerekçesinde 
«giderlerin azalması» diye bir nedene dayanılıyor. 
Bu, çok çok dikkat edilecek bir konudur, okuyorum: 
«Yönetimin tek merkezde toplanması ile, genel gider
ler (personel, işletme v.b.)»; burada personelin altını 
çizerek söylüyorum; bunların azalacağını söylüyor. 

Kemiyet önemli değil, buralarda çalışan vatandaş
larımız beş kişi de ola'bilir; ama, hükümetin sosyal 
adalet anlayışını, hükümetin çalışanlara bakış açısını 
vurgulayan bir zihniyettir bu. Hükümet bir ayarla
mayı, bir düzenlemeyi yaparken, çalışanların işine son 
vermeyi prensip olarak benimsemiştir bununla. Zaten 
bu da, kendi sosyal görüşünün bir ifadesidir. 

Biz her konuşmamızda vatandaşlarımıza, «ANAP 
iktidarının sosyal adalet anlayışına aldanmayınız: Bu 
sosyal adalet anlayışı sizleri aldatır.» diyoruz. İşte 
önümüze gelen tasarı, çok ufak bir miktarda dahi 
olsa, vurgulayarak söylüyorum kemiyet hiç önemli 
değildir, ufak bir miktarda dahi olsa, Anavatan ik
tidarının bir müesseseyi oluşturabilmek için vatandaş
ları işinden etmeyi bir gerekçe olarak kabul ettiğinin 
çok açık misalidir. 

Muhterem arkadaşlarım, savunma giderleri devlet 
'bütçesinden yapılır. Savunma giderlerinin aslî unsu-
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ru devlet bütçesinden sağlanır. Halkın yardımları; bir, 
Türk Silahlı Kuvvetleriyle halk arasında manevî bir 
'bağ tesis edebilecek bir yöntemdir ve halkın yardım
ları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalkınmasının aslî 
unsuru olamaz. Yine halkın Türk Silahlı Kuvvetlerini 
oluşturan kuvvetlere duygusal bakış açısı da değişiktir. 
«üuygusal»ı, özellikle vurgulamak isterim. Niçin de
ğişiktir?.. Bugün bir Gölcüklü vatandaşımızın, Deniz 
Kuvvetlerine duygusal yaklaşımıyla, Kara Kuvvetle
rine duygusal yaklaşımı değişiktir. Bugün, bir Eski
şehirli vatandaşımızın, Hava Kuvvetlerine duygusal 
yaklaşımıyla, Deniz Kuvvetlerine duygusal yaklaşımı 
değişiktir. O halde, halkın yardımı kanalize edilirken, 
kuvvetlerin ayrı mütalaa edilmesinde, toplanabilecek 
paraların miktarının çoğalması bakımından bir zorun-
luk vardır kanısındayım. 

Yine, bu vakıfların, mevcut yöneticileri sivildir. 
Biz de - görevimiz sırasında - bu vakıflara halk yar
dımlarını kanalize etme yollarını aradık; bunların bü
tün yöneticileri sivildir; merkezdeki yöneticilerin asker 
olması, önemli bir konu değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar sadece, gerekçe
nin tutarsızlığını, daha doğrusu, inandırıcı olmadığı
nı vurgulamak için temas ettiğim hususlardır. Şim
di işin esasına geçmek istiyorum. 

Vakıf nedir? Buradan gidelim. Vakıf, bir mal var
lığının, bir hayır maksadına tahsis edilmesidir. Be
nim, Bütçe Komisyonunda söylediğim ve Sayın Baka
nın da katıldıkları, - tabiî, Sayın Adalet Bakanı de
ğildi - «Asrî vakıf» diye bir müesseseyi kabul etme
mek lazım. Ben dedim ki, «Siz bu vakıfları, asrî vakıf 
olarak görüyorsunuz; yani, dinî menşeden kaynaklan
mamış bir vakıf şekliyle telakki ediyorsunuz; onun 
için, eliniz tüzelkişilikleri kaldırmaya gidiyor.» 

Vakıf, bu şekliyle bir vakıf da olsa, üç unsuru 
gerektiriyor. Üç unsurun birincisi, serbest iradedir. 
Vakfın kurulmasında, vakfedenin serbest iradesi şart
tır; kanunla vakıf kurulmaz arkadaşlar; ama Ana
vatan iktidarı, sosyal dayanışma ve yardımlaşma va
kıflarında da olduğu gibi, kanunla vakıf kurmayı, 
kendisine bir uygulama yöntemi olarak kabul etmiştir. 

Önemli bir husus, bir hayır maksadına tahsis 
edilebilecek, bir mal varlığının mevcut olmasıdır. 
Lütfen tasarıyı inceleyiniz, bir mal varlığı var mıdır 
bu vakfın? Bu vakfın 2 nci maddesiyle, kurucu olarak 
gösterilen sayın kişiler, sayın bakan, sayın paşalar ve 
diğer bazı şahıslar, vakfın senedini imzalarken, noter 
masrafını nereden vereceklerdir; bir mal varlığı var 
mıdır bu vakfın? Mal varlığı yoktur arkadaşlarım. 

Şimdi, denecek ki, geçici maddede, mevcut vakıf
ların mal varlıkları buraya kanalize ediliyor. Bu geçi
ci madde. Sayın Başbakanın değerlendirmesine göre, 
Anayasanın geçici maddesini dahi, bir yasa zorunluğu 
getiren madde olarak kabul edemeyeceğimizi düşünür
sek, bu ufacık tasarının geçici maddesinin de, bu va
kıflara, kuruluş anında, kuruluş için var olan bir mal 
varlığını getirdiğini düşünmemiz mümkün değildir. 
Kaldı ki, tasarıya göre, bu mal varlığı üç ay sonra 
intikal edecektir. O halde, arada acayip bir çelişki var; 
bir tarafta, mal varlığının mevcudiyeti şart olan bir 
tasarrufa giriyorsunuz, öbür tarafta, o tasarrufa baş
ladığınız, adım attığınız anda, mal varlığınız mevcut 
değildir; ama, bu çelişkiyi hoş karşılamak lazım, amaç, 
arz ettiğim gibi, bu değildir. 

Sayın Başkan, en önemli konu, uygulanan yöntem
dir. Tasarını» geçici 1 inci maddesine baktığımızda, 
mevcut üç vakfın, mal varlıklarının, kendileri rızaî 
bir karar almazlarsa, üç ayın sonunda, bütün mal var
lıklarının, bu kurulmuş bulunan vakfa intikal edeceği 
kabul edilmiştir ve mevcut vakıfların, tüzelkişiliğinin 
kaldırılacağı esası getirilmiştir. 

Anayasayla karşılaştıralım, yüksek Meclisin, bu 
yetkisi var mıdır? Bizim, bu tasarıya karşı çıkmamızın 
ana nedeni, Anayasaya ve vakıf müessesesinin özüne 
aykırılıktır. Sözlerimin başında söylediğim gibi, vakıf
ların birleştirilip birleştirilemeyeceği, bunun gerekip 
gerekmediği konusu, münakaşa edilebilir. 

Anayasa çerçevesinde mütalaa ettiğimizde, Ana-
yasann 33 üncü maddesi, derneklere ve dolayısıyla va
kıflara temas ediyor. 33 üncü maddenin beşinci fık
rası, bakın ne diyor arkadaşlarım: «'Kuruluş amaç ve 
şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yüküm
lülükleri yerine getirmeyen dernekler (ve vakıflar), 
kendiliğinden dağılmış sayılır.» Anayasa koyucu dahi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesiyle bir vakfın 
kaldırılmasını düşünmüyor. Düşünülemez zaten; Ana
yasa koyucunun, Meclisin kanunla bir vakfı kapataca- . 
ğını, bir vakfm tüzelkişiliğini ortadan kaldıracağını 
düşünmesi de mümkün değildir. Buna rağmen ne olu
yor; biz bir kanunla bir vakfın tüzelkişiliğini ortadan 
kaldırıyoruz. Anayasa, yine aynı maddenin altıncı fık
rasıyla, bir vakfın, ne zaman tüzelkişiliğinin ortadan 
kalkmış olacağını, ne zaman kapatılacağını Öngörüyor; 
ama bunu, hâkim kararına bağlıyor. O halde, Meclisin 
Anayasadan kaynaklanmayan bir yetkisini, kanun yap
mak suretiyle, Meclise kullandırmak mümkün değildir. 
Anayasaya aykırıdır. 

Her ne kadar bu maddenin yedinci fıkrasında «Bi
rinci fıkra hükmü (Yani serbest dernek ve vakıf kur-
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ma hükmü) Sila'hlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri 
mensupları ile kamu hizmeti görevlilerinin dernek 
kurma haklarına başkaca .sınırlamalar getirilmesine 
veya bu hürriyeti kullanmalarının yasaklanmasına en
gel değildir» diye bir ifade yer almakta ise de, hü
kümet temsilcisinin komisyonda dayandığının aksine, 
bu fıkra* hiçbir zaman vakıfların tüzelkişiliğinin ka
nunla kaldırılmasına cevaz vermez. Siz bir tasarı 
getirseydiniz, «Subaylar hiçbir surette vakıflarda gö
rev alamazlar» deseydiniz, bu Anayasaya uygun olur
du; ama hiçbir zaman, kurulmuş, tüzelkişilik kazan
mış olan vakıfların tüzelkişiliğini kanunla kaldırma
mız ve bunu Meclisin bir tasarrufu haline getirmemiz 
mümkün değildir. 

Hele tasarıda bir fıkra var, ki orada «Bu amaçla 
başka vakıf kurulamaz» deniyor. Arkadaşlarım, bu 
yetkiyi nereden alıyoruz? Bugün hayır sahibi bir va
tandaşımız, büyük bir maddî kıymeti olan mal var
lığını Türk Sila'hlı Kuvvetlerine yardım için vakfet
meye kalksa, bunu bu Meclis nasıl önleyebilir; bunu, 
'bu devlet nasıl önleyebilir? 

Biz, komisyonda «Bu ifadeyi kaldırın» dedik, ama 
anlatamadık. Efendim, tasarıya böyle bir hüküm, 
başka şekilde, yani başka kombinezonlarla bir vakıf 
kurulmasını önlemek için konulmuş... Mümkün değil, 
siz, Meclis olarak, benim en tabiî hakkım olan vakıf 
kurma hakkımı nasıl elimden alabilirsiniz? Bunların 
Anayasaya aykırılığını vurgulamak bizim borcumuz
dur. 

Sayın Başkan, bu tasarı kişisel haklara saldırı, 
Ihatta hatta kişisel, özel hukuk tüzelkişilerinin mal var
lıklarını onların rızaları ve iradeleri dışında bir başka 
tüzelkişiliğe nakletmeyi de öngördüğü için, kişisel 
hakların gaspıdır. Hükümet, bu gasp fiilini işlemiştir; 
Yüce Meclis bu kanun tasarısını kabul ettiği takdirde 
ve Sayın Cumhurbaşkanı bu kanunu ilan ettiği takdir
de devlet bu gasp fiilini işlemiş olacaktır. 

Akla şu geliyor: Bugün aradan geçen üçbuçuk yıl 
yeni hiçbir şey getirmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı
mız 12 Eylülden sonraki, yani 6 Kasım 1983'ten ön
ceki dönemde Millî Güvenlik Konseyi Başkanı olarak 
her türlü yasama tasarruflarını yapabilecek bir ik
tidardadırlar. Acaba hükümet düşünmüş müdür; «Sa
yın Cumhurbaşkanı o zaman bu vakıfların birleşme
sini istemiş midir?» diye. Değil; eğer isteselerdi, o 
gün bunu kendileri yapardı. 

Yine biz, biliyorsunuz, Sivil Savunma Sanayiini 
Destekleme idaresinin Kurulması Hakkında bir ka-
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nun çıkardık. O kanunun bir maddesinde, bu vakıfla* 
rın kendi serbest iradeleriyle tüzelkişiliklerinin kaldı
rılarak imkânlarının bu idare içinde birleştirilmesi esası 
vardı. Bu gayet normaldi; çünkü, vakıfların serbest 
iradesine dayanıyordu, ama ne oldu? Böyle bir kararı 
bu vakıfların birkısmı almadı, birkısmı da, açıkça, bu 
kararı almamakta olduğunu ilan etti. O halde hükü
met, bunu kanun yoluyla yapma yöntemini yeğlemek 
durumuna geldi. Ancak, Anayasaya aykırı bir tasar
rufa başvurmak mecburiyetinde kaldı. 

Muhterem arkadaşlarım, acaba bu tasarının örtülü 
amacı nedir? Bu tasarının örtülü amacı şudur: Bili
yorsunuz bugün bu vakıflardan bir tanesi olan ve Ka
ra Kuvvetlerinin elindeki ASELSAN vardır. Bu, ken
disiyle iftihar ettiğimiz bir müessesedir. Yine, bu va
kıflardan bazılarının, Türkiye'nin ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin geleceği ve gelişmesi konusunda yapa
bileceği yatırımlarda çekirdek (nüve) teşkil edecek bazı 
sınaî kolları yatırımları vardır. İşte, hükümetin bura
daki örtülü amacı; bunları özel sektöre, dış sermayeye 
açmaktır. 

Onun için, bu hususların vurgulanması, bizler için 
halkımıza karşı yerine getirilmesi zorunlu olan bir 
görevdir. Zaman bunu gösterecektir. Bugün, eğer 
ASELSAN üzerinde oynanan bazı oyunlar var ise, za
man, bunları gerçek yüzleriyle ve gerçek hüviyetleriy-
le kamuoyunun gözleri önüne serecektir. 

Ben, bu kanun tasarısı üzerinde grubum adına 
maruzatımı sonuçlandırırken; itirazımızın, uygulan
makta olan yöntemin Anayasaya aykırılığı noktasına 
dayandığını ve her haliyle; gerek birinci maddesiyle, 
gerek «Başka vakıf kurulamaz» hükmüyle ve gerekse 
özel hukuk tüzelkişisi olan üç vakfın hükmî şahsiye
tini, tüzelkişiliğini kanunla kaldırması ve mal varlık
larına kanunla el atması nedeniyle, bu tasarıya, Ana
yasaya aykırı gördüğümüz için karşı olduğumuzu ve 
vakıfların birleştirilip, birleştirilmemesi konusunun; 
eğer sağlıklı yöntemler tesis edildiği takdirde bunların 
tek bir vakıf halinde devreye sokulmasının doğru 
olup, olmayacağı konusunun münakaşa edilebileceğini 
arz etmek istiyorum ve yüce heyete saygılar sunu
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayezit. 

Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Mustafa 
Kani Bürke, buyurunuz efendim. (DSP sıralarından 
alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA MUSTAFA KANİ BÜR
KE (Denizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; son günlerde bu Mecliste, Türk Silahlı Kuvvet-
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ilerinin daha güçlü bir hale gelebilmesi için yaptığı
mız bu çalışmalar içerisinde, bilmeyerek ya da yan
lış bir karar muhakemesiyle de olsa, onu güçlendirici 
değil, daah da zayıflatıcı bazı yasa tasarı ve teklif
lerini sık sık çıkarmaya başladık. 

'Bundan evvel çıkarılan ve halik arasında «Bedel
li askerlik» diye tanınan ve Türk Silahlı Kuvvetleri
ni daha güçlü hale getirecek olan malî kaynakları 
yaratabileceğimizi zannettiğimiz yasa da aynı yasa
lardan bir tanesidir. 

Sayın üyeler, belki biz değil; fakat çocukları
mız veya torunlarımız, 20 sene sonra, Silahlı Kuv
vetlerin ne kadar güçsüz, eğitimsiz ve destek alma
dan yürüyemeyecek hale geldiğini maalesef gör
müş olacaklar. 

Değerli arkadaşlarım, acaba bunlar bu kadar 
önemli midir? Şimdi, önümüze gelen bu yasa tasa
rısı ile, sanki üç vakfın gelirlerini ve yönetimini bir
leştirmek suretiyle, fazla kaynak yaratabileceğimizi 
ve toplanan bu kaynakları da Silahlı Kuvvetler içe
risinde dengeli bir şekilde kullanabileceğimizi zan
nediyor ve hesap ediyoruz. Ben Silahlı Kuvvetlerin 
içinden gelen bir kimse olarak, bunun hiç de böyle 
olmayacağını ve tam aksine, Silahlı Kuvvetler içe
risinde giderilemeyecek bazı derin izler bırakacağını 
ve kuriun nesillerimiz içerisinde problemler yarataca
ğını görüyorum. Böyle bir yasa tasarısı çıkarmaktan-
sa hiç çıkarmamak, hatta vakıfları tamamen kaldı
rıp, «Yardım istemiyoruz, biz kendi imkânlarımız
la yapacağız» demek daha iyi olur. 

Sizlere, «Lockheed olayı» diye anılan bir olayı 
(anlatayım. Biliyorsunuz, şimdi rahmetli olmuş bir 
sayın komutanımız mahkemelere gitti. Neden gitti? 
Lockheed şirketinin F 104 - S uçaklarının alımında 
bir miktar para verildi ve «Hava Kuvvetlerine veril
sin» dendi. Bu para Hava Kuvvetleri içerisinde (kul
lanılırken, Kara Kuvvetleri ve Genelkurmaydan, 
«Bu parayı niye bize vermiyorsunuz» şeklinde olay
lar cılktı. Para ortada, kullanılmamış vaziyette ve 
çok cüzî de bir para. Yardım kuruluşları arasında 
«Senin paran, bienitn param» derken, en nihayet 
koskoca bir Silahlı Kuvvetler komutanını mahkeme
ye götürdük. 

Ondan sonra Silahlı Kuvvetlerimiz nasıl zarar 
gördü? Komutan odasına bir kilo çikolata alınacak, 
tam 16 tane limza gerekiyordu; çünkü bir para alıp 
kullanmada, «Bu neden kullanıldı, nereye kullanıl
dı» diye sorulacak düşüncesiyle artık herkes korku
yordu. Bu küçük olay - üzerinden çok zaman geçme

miştir, nereden (kaynaklandığını da çok iyi biliyor
sunuz - Silahlı Kuvvetlerimizin gelişmesine, güçlen
mesine cidden on yulara varan şekilde etki yapmış
tır ve hâlâ da bu etki altındadır. Ondan sonra Si
lahlı Kuvvetler, kuvvetler bazında, tek başına hare
ket edemez duruma gelmişlerdir; «Ne alacağız? 
Aman benden şey yapmasın» diye çekiniyorlar. 

Şimdi, 1963 - 1964 Kıbrıs Harekâtını hatırlarsı
nız. 1964 Harekâtından sonra, Sampson harekâ
tından sonra, tabiî olaylar o kadar ani oldu iki, Ha
va Kuvvetleri büyük bir (icraat yaptı ve üçüncü gün 
içerisinde Hava Kuvvetleri, Kıbrıs'ta tüm hedefle
ri kapsayacak harökâtı da, havanın çok kötü şartlar 
içerisinde olmasından ötürü yapamadı. Hatırlarsınız, 
d zaman, Johnson'un mektubuyla Sayın Cumhurbaş
kanına, Başbakana, «Bizim silahlarımızı bizim ver
diğimiz yardımı kullanamazsınız» dendi ve memle
ketin her köşesinden, «Biz size yardım yapacağ:z, 
isterseniz uçak, isterseniz para, isterseniz silah, ne 
istiyorsanız» diye telgraflar yağdı. İşte vakıfların ku
ruluşu, vakıfların başlangıcı bu tarihe dayanır. Çok 
ilgi çekicidir, Trabzon ve Gaziantep'ten o zamanki 
komutana da, «İstediğiniz Ikadar uçağı almaya hazı
rız» diye telgraflar yağdı. 

Hava Kuvvetleri o harekâtı icra etmiştir ve ha
rekât başarılı olmuştur; fakat elimizde millî istedi
ğimiz zaman kullanabileceğimiz silah ve gereç olma
dığı için millet, «Böyle bir kısıtlamada biz vakıfla
rımızı kurarız» dedi. Ben, vatandaşın, «Hava Kuv
vetleri şu Ikadar fazla para alsın, Kara Kuvvetleri şu 
kadar para alsın, ben para verirken tereddüt ediyo
rum, acaba ötekini gücendirecek miyim?» dediğini, 
böyle bir düşüncede olduğunu ve olabileceğini tah
min etmiyorum. 

önce söylediğim misale dayanarak Hava Kuv
vetleri büyük ölçüde bir yardım almaya başladı; 
çünkü Hava Kuvvetlerinin gerçekten güçlenmesi la
zımdı. Hava Kuvvetlerinin güçlenmesi demek Si
lahlı Kuvvetlerin güçlenmesi demektir, memleket sa
vunmasının güçlenmesi demektir. Bunu böyle kabul 
etmeliyiz; yoksa, «'Hava Kuvvetleri fazla para alıyor, 
Kara Kuvvetleri az alıyor, vatandaş, «Ada'ba cebim1-
dekli parayı nereye vereceğim?» diye tereddüt ediyor» 
peklimde, blöyıle bir savla hiçjbir yere varamayız. Ger
çekten Hava Kuvvetleri beş alıyorsa, diğer kuvvet
ler beJki bir alabilir; ama Hava Kuvvetlerine veri
len para da, Kara Kuvvetlerime verilen para da aynı 
amaca yönelik o'.aralk kullanilmaktaıdır. 'Benim tah« 
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mim im ve inceletmelerim bu noktaya kadar getiriyor; 
çünkü baküyioruz, üıç güçlıendirıme vakfından birisi
min parası 130 milyar, düğerinin parası 10 milyar, di
ğer ta in parası. 20 milyar. Neden o vakıf o kadar alı
yor ıda bu a'ımıyor? Maalesef kendi anamızda bu ger
çeği koınuışjmalıyız; bu, buradan kaynaklanıyor. Ha
va Kuvvetlerinin güçlenmesi için 130 milyar değil, 
belki trilyon lazım; ama diğerinin güçlenmesi için 
de 130. milyar değil, belki daha az paraya ihtiyaç 
var. Denir ki, «dBuntar bir yende 'toplansın, biz ih-
'tiyaca ve öıncel'&lere göre böleriz.» Bunu k'inı yapa
cak? Bugün Genelkurmay bunu yapamazken, Savun
ma Sanayiini Geliştirme Fonu bunun idaresini na
sıl yapar; öndelikleri nasıl verebilir? Diyelim ki 500 
milyar lira para var ve bir şey alınacak; b'irisiı diye
cek ki, «'Ben tank alayım»; Öteki diyecek ki, «Ben 
uçak a! ay «m»; berilki diyecek ki, «!Ben tüfek lalayım, 
elbise alayım, şunu alayım, bunu alayıım.» Bunun ön
celiklerini kim teispiıt edecek? Genelkurmay tespilt 
edeüelk. Genelkurmay tespit edenken elibette diye
cek ki : «IHava Kuvvetlerinin çok ihtiyacı var.» Alma, 
bunun denilip denilemıeyieoeği üzerinde tam kanaat 
ısalhibi değilim. 

IBbn, Anayasaya aykırılık veyahut da aykırı de-
ğıtllk konusunda şunu söyleyeceğini : Bu çok açık 
olarak Anayasaya aykırıdır, bunda hiçbir tereddüt 
yoktur. Bir vakıf; hiçbir ıkanun, hiçbir Anayasa hük-
ımülne göre benim malımı, paramı, hizmetimi vakfet
tiğim yetiden alıp da, «Sen bunu bize verdin, ama 
bunu başka bir yerde kullanaeağjm» diyemez. Bu ka
dar açık olan bir husus da Anayasaya aykırı mı, de
ğil mi, bunu arkadaşlıarım izlah etitiller, ben bunun 
üzerinde durmuyorum. Yalnız, birleştirmenin nerele
re varabileceğin i izah etmeye çalışjtıım, 

(Efendim, komisyonlarda söyledik; fakat mademki 
burası yüce Türk Milletinin Meclisidir, burada da' 
«öyîeyielibı. Bu nereden çıktı? Madam bu kadar ger
dekti İde, bıunu Silahlı Kuvvetler niye getiriyor bura
ya? Madem 'bu vakıflar normal çalışıyordu da, Si
lahlı Kuvvetler bunu Millî Savunma Bakanlığı ka
nalıyla niye getiriyor? 

Efendim, eğri oturalım, doğru konuşalım diyo
ruz. Tabiî 1964 - 1965'lerdem kalan bir özlem var. 
İftiharla söylüyorum, Kara Kuvvetlerimiz topladığı 
paralarla, yerinde yatırımlarla bunu biraz sağlamış
tır. Bugün ASELSAN, teknolojik gelişme bakımın -
dan dlüınya üzerinde üsltlün seviyede bir kuruluştur ve 
Kara Kuvvetleri eline geçen vakıf paralarını 'burada 
kullanmıştır. Kara Kuvvetlerinin bundan sonra di

ğer iştirakleri de olabilir, bunun için de elinde para
sı vardır. EŞter Hava Kuvvetleri de, «ASEDSANtda 
ben de eltektronilk aletlerimi yaptırsam» deseydi, bu 
belki ımümküln olabilirdi, belki olmayabilirdi; ama 
bu defa Kara Kuvvetlerinin sağladığı imkânlar da, 
Hava Kuvvetlerinin, Deniz Kuvvetlerinin, Jandarma
mın da girmesiyle geni kalabilirdi. Kara Kuvvetleri, 
elindeki cüzî miktar parayla tam yatırımını yapmış
tır ve elektronik ihtiyaçlarını şu temposuyla yıllar 
boyu ancak sağlayabilir, daha da birçok takviyelere 
ihtiyacı vardır. 

IBu kuvvetler arasiındaki tam güven ve dayanış
ıma, bu mahkemelere gitme sırasında biraz sarsılmış-
tür. O ziamandlan kalma bir özlem var. Bu özlem ne
ticesi olacak ki, birisi, «IBu vakıfları birleştirelıim,, 
toplanan- paralan şuralarda kullanalım» demiştir. 
ben bunu nereden anlıyorum. Çünkü, bu yasa tasa
rısı Sayın Cumhurbaşkanımızın Genelkurmay Başkan
lığı öncesi devrelerde de geldi «Birleştirelim bunları» 
denildi; her zaman -zararlı olduğu- faydalı olma
yacağı görüşü ile kabul edilmedi. Ama 17 Aralık 
1986'da, yani geçen senenin sonunda (yılbaşına doğ
ru) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden bu özle
mi belirten «Şu vakıflar birleştirilsin, iyi olacak» di
ye Başbakanlığa yazı yazılıyor. Başbakanlıktan, tabiî, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden gelen, 
Cumhurbaşkanının arzusunu ifade' eden bir şeyi he
men 12 Ocak 1987'de Devlet Bakanlığına, Adalet 
Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Millî Savunma Ba
kanlığına bir yasa tasarısı hazırlanması yazısı yazılı
yor ve Başbakanlık bu gelişmelerden sonra da 27 Ni
san 1987'de bu önümüze gelen yasa tasarısını getiri
yor. 

Sayın arkadaşlar, bu yasa tasarısının, eğer gerek
çeleri okunsa idi, ne kadar zayıf gerekçelere dayan
dığını görürdük ve gereksiz olduğunu da anlardık. 
Okunmuyor... Tek gerekçe var, vakfa yardım yapar
ken vatandaşa kolaylık gösterin. Yani tereddüt etme
sin, birini gücendirmesin. 1 milyon Ura para mı ve
recek, üçe bölsün, azıcık, azıcık versin, bunu yapar
ken de güçlük çekiyor ve para akışı azalıyor. Halbuki 
hiç böyle değildir. Vakıflara gelen paralar -ki şimdi 
biraz azaltılmıştır, Millî Piyangodan Hava Kuvvetleri 
Vakfının hissesi vardı, o kaldırıldı - ya kamu kuruluş
larından veya şirketlerden gelir veyahut da vatandaş
tan gelir. Kamu kuruluş ve şirketlerden gelenler dai
ma bu dengeyi muhafaza etmişlerdir; mesela 1 mil
yon, 1 milyon, 1 milyon gibi. Ama vatandaşlardan ge
lende hiç tereddüt hâsıl olmamaktadır. Bsn Kara Kuv-

— 328 — 



T. B. M. M. B : 118 17 . 6 . 1987 O : 1 

vetlerine vereceğim, ben Jandarmaya vereceğim, ben ı 
Hava Kuvvetlerine vereceğim diyor ve verirken de, I 
hepsine verse bile, Hava Kuvvetlerinin ihtiyacına gö- I 
re, Kara Kuvvetlerinin ihtiyacına göre ayarlayıp ve- I 
riyor; bunu gayet güzel dengeli yapıyor. I 

Tabiî şimdi bu böyle olmayacak. Ben, vakfa ver- I 
diğim paranın Hava Kuvvetleri silahlarına dönüştü- I 
rülmesini istiyorsam, onu öyle görmek isterim. Bu I 
defa olmayacak; benim verdiğim para Savunma Fo- I 
nuna intikal ettiği için, ne olduğunu göremeyeceğim; I 
göremeyince, yardım da yapmayacağım. I 

Bu yasa, biz ae söylersek söyleyelim çıkacak; I 
hem de Meclis tatile girmeden çıkması için büyük bir I 
acelecilik var. Biz yaşamış ve görmüş, tecrübe edin- 1 
miş kişiler olarak ve bir milletvekili olarak düşün- I 
çelerimizi söylemek durumundayız. Umarım yanılı- I 
yoruz, umarım vakıf ara daha güçlü bir akış olur; I 
ama olmaz ise ve görüşlerimiz doğru çıkarsa, zaman I 
kaybetmiş oluruz. Hal böyle olacağına, Türk Silahlı I 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı da kurulsun. Ne ma- I 
ni var ki, diğer vakıflar da devam etsin. Diğer va- I 
kıtlarla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendir- I 
me Vakfı da kurulsun. Vakıf kurmak kolaydır; kıı- I 
rucular dilekçe verecek ve ertesi gün kurulacak. Niye I 
ona el atıyorsunuz? Dört vakıf olarak çalışsınlar. I 
Yok, vatandaşın eğilimine göre bu akışlarda tereddüt I 
hâsıl olursa; vakıflar zaten kendi kendilerini feshet- I 
mek suretiyle diğerine katılabilir. Bu da komutanla- I 
rın elindedir; yani vakıfları kanunla kapatmaktansa, I 
kanunla feshetmektense kendi kendine halletme yo- I 
luna gitmemiz mümkün ve bu daha çok süratli ve I 
daha gönüllü olur ve Genelkurmay bunu rahatlıkla 
yapabilir. Böyle yaptığı takdirde, inanın çok üzüntü
sünü duyduğumuz kuvvetler arası herhangi bir kırgın- I 
lık, herhangi bir küsme, herhangi bir bağlılık zayıf- I 
lığı da doğmaz. Ben sonuç olarak şunu söyleyeceğim : I 
Tabiî Sayın Bakanımız ve kıymetli komisyon üyeleri
miz bu karara vardılar, bu tasarı bu şekilde kanun- I 
laşacak; ama tahmin ediyorum, bir denemeden sonra I 
gene aynı noktaya döneceğiz. Umarım benim görüşüm I 
yanlıştır, yanlış çıkar ve doğrusu böyledir. Vakıfların 
gelirleri, bu birleşme ile, bu fesih ile çok çok azalacak- I 
tır. Hava Kuvvetlerinin geliştirilmesi için çok daha I 
büyük gelirlere ihtiyaç vardır, kaynaklara ihtiyaç var- I 
dır. Bugün, Hava Kuvvetlerinin tek bir donanımsız, 
çıplak tayyaresi iki üç milyar lira değerindedir. Bu I 
olmadığı için, Hava Kuvvetlerinin gelişmesi, güçlen
mesi çok daha zor olacaktır, Hava Kuvvetlerini Güç
lendirme Vakfının F - 16 Projesine katkısı azalacak- J 
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tır. Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının F - 16 
Projesine katkısı yüzde 2 oranındadır; bu oran bun
dan sonra da yükselmeyecektir. inanın Hava Kuvvet
lerinin gelişmesine, güçlenmesine bu bir darbe ola
caktır. 

Kuvvetlerarası güven ve bağlılık bugün zayıftır 
demiyorum; ama zaman zaman, maalesef bu bağın za
yıfladığını da görüyoruz. Geçen hafta Milliyet Ga
zetesinde okumuşsunuzdur: «Efendim, bizim gemi
mizi Hava Kuvvetleri batırdı. Biz çok söyledik, yal-
vardık, bayrak çektik, ama oldu.» tşte, memleketi 
bu noktalara getiririz. Eğer yarın bu şekilde kuvvet
lerarası güven ve sevgi bağının zayıflamasına sebep 
olursak, Silahlı Kuvvetlerimizi müşterek harekâta, 
savaşa sokmakta güçlükler çekeriz. 

Silahlı Kuvvetlerimizin daha fazla güçlenmesi için 
kaynak aramamız gerekirken, bu kaynakları dayanak
sız olarak harcamamız nedeniyle, Silahlı Kuvvetleri
mizin etkinliğinin - inşallah görmeyiz- azaldığını maa
lesef göreceğiz. 

Bu inançla arkadaşlarımın - eğer müsaade ederler
se - bu tasarıyı tekrar incelenmesi ve değerlendirilmesi 
için komisyona geri göndermelerini arz ediyorum. 
Çünkü Silahlı Kuvvetlerimizde, «Bu yasa çıkar ise, 
mahkemeler kanalıyla Anayasa Mahkemesine müra
caat edeceğiz ve hakkımızı arayacağız» şeklinde bazı 
sesler çıkıyor. Silahlı Kuvvetlerimizi bu noktalara ge
tirmemek için çaba harcamamızı hepinizden istirham 
eder, saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN .— Teşekkür ederim Sayın Bürke. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Murat Sök-

menoğlu; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA MURAT 
SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlarken, 
bir hususu huzurlarınızda vurgulayarak konuşmama 
başlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, şahsım adına Millî Savun
ma Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşlerimi ifade eder
ken, Türk Silahlı Kuvvetleri vakıflarının birleştiril
mesi gereğine değinmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri va
kıflarının tek bir vakıf haline dönüştürülmesini savun
muştum. Ancak, bu işlemin kanunî prosedür içinde 
gerçekleşeceği dışında bir şey düşünmemiştim. 

Sayın milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerini güç
lendirmek için tek bir vakıf kurarak faaliyetini dü
şünmek, bunun için kanun düzenlemek başka; Ana
yasanın 33 ve 35 inci maddelerini çiğneyerek, mevcut 
Silahlı Kuvvetler vakıflarına müdahale etmek başka 
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şeydir. Bu, düpedüz hukukun çiğnenmesidir ve yüce 
Parlamento hukukun çiğnenmesine alet edilmektedir. 
Hukuk devletinde böyle bir yetki kimseye verilemez 
ve bu kanunsuzluğu da kanunla düzenlemek kimsenin 
yetkisinde değildir. 

Sayın milletvekilleri, burada Silahlı Kuvvetler va
kıflarının birleştirilmesinin fayda ve zararları üzerin
de şahsen durmak istemiyorum. Buradaki sözkonusu 
mesele, Anayasa ve hukukun üstünlüğü prensiplerine 
aykırı davranıimasıdır. 

Muhterem milletvekilleri, vakıf kuranlar ileride 
amacın değiştirilmesini, vakfın amacının genişletilme
sini isterse, vakıf senedine konan bir hükümle böyle 
bir işlemin yapılacağı öngörülür; ama, böyle bir iş
lem bir vakfın devletleştirilmesi için çıkarılacak bir 
kanunla yapılamaz. Çünkü, vakıf senedinde yer al
mayan hiçbir husus kanunla düzenlenemez. 

Muhterem milletvekilleri, bir vakfın ortadan kal
dırılması için kanun gayet açıktır. Yalnız, gayenin ta
hakkukunun imkânsızlaşması, vakfın gayesini oluştu
racak güçten yoksun olması veya kanuna, ahlaka, ada
ba veya millî menfaatlere aykırı hale gelmesinde va
kıf varlığının sona ermesi veya erdirilmesi öngörül
müştür. Bu durumlarda, teftiş makamı olan Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün müracaatı ve yetkili asliye 
hukuk mahkemesi kararı gerekir. 

Ayrıca, hangi sebeple olursa olsun vakfın sona 
ermesi halinde, vakıf varlığının tasfiyesi yine vakfe
denin arzusuna bırakılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, eğer siz bu prensipleri 
unutursanız, sizin bu mantığınızla, eğitim vakıfları, 
dinî, sosyal vakıfların, çevre koruma, vakıflarının da 
kendi içlerinde birleştirilmesi gerekir, vakıf enflasyo
nu da bü suretle son bulmuş olur. Tabiî sözkonusu 
vakıflar için Anayasa ve hukukun üstünlüğü mani 
olacaktır, öyle ise, Silahlı Kuvvetler Vakıfları için 
de bu gerekmez mi? 

Bütün bu gerçekleri görmezliğe gelip, keyfî uygu
lama yapabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisin
den çıkarılacak bir kanunla el konan vakıflarla hu
kukun üstünlüğünün zedelenmekte olduğunu tekrarlı
yorum. 

Muhterem milletvekilleri, ayrıca hakkın, huku
kun, adaletin keyfî kullanıldığı bir ülkede demokrat 
fikirlerden de bahsetmenin mümkün olmadığını vur
gulayarak, bu hatadan vazgeçilmesini, hukukun üstün
lüğüne ve Anayasaya uygun olarak vakıfların bir
leştirilmesi gereğine işaret ederek, yüce heyetinizi şah
sım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına saygıyla se
lamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sökmenoğlu. 
Şahsı adına Sayın Bülend Ulusu. (DYP sıraların

dan alkışlar) 
BÜLEND ULUSU (istanbul) — Sayın Başkan, 

yüce Meclisin değerli üyeleri; yüce heyetinizi saygıyla 
selamlayarak, Türk Silahlı Kuvve derin i Güçlendirme 
Vakfı Kanunu Tasarısı hakkında maruzatta bulun
mak istiyorum. 

Halen faaliyetlerine devam eden bu vakıflar, Ka
nunu Medenînin Suret-i Meriyet ve Şekli Tatbiki Hak
kında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gere
ğince ve Medenî Kanunumuzun 903 sayılı Kanunla 
değişik 73 ila 81/B maddeleri ile, Türk Medenî Ka
nunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında 
tüzük kurallarına tabi bulunmaktadır, yani her üç 
vakıf Kara, Deniz ve Hava. 

Bu kurallar incelendiğinde, Medenî Kanun hü
kümlerine göre kurulan vakıfların, kendilerine mah
sus amaçları bulunan ve bu amaca hizmet edebilmek 
için yeterli mal varlığı ile teçhiz edilmiş, bağımsız ve 
devamlı hukuk tüzelkişileri oldukları anlaşılmakta
dır. 

Vakıf tüzelkişiliğini meydana getiren amaç ve bu 
amaca hizmet edilmesi için yeterli mal varlığının tah
sisi unsurlarıdır. Bu iki unsurun vakıf konusunda bir
birlerinden ayrılması düşünülemez. Vakfın amacına 
hizmet için tahsis edilen mal varlığının ise, vakıf 
amacı dışında kullanılmasına ve harcanmasına ka
nunen cevaz verilmemiştir. (Medenî Kanun 78/2, tü
zük 20/2 nci maddeleri) 

Bir vakfın kuruluş haliyle devamı her zaman 
mümkün olmayabilir. Vakfın dışında usule, gelen, da
ha ziyade maddî ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle, 
vakıf senedinde yazılı amaç, kurucunun arzu ve ira
desinin gerisinde kalmış olabilir. Vakıf mallarının 
geliri, ekonomik nedenlerle, amaca hizmet için yapı
lan harcamaları karşılamaktan uzak kalabilir. Bütün 
bu haller, Medenî Kanunumuzda 79, tüzük 23 ve 25; 
Medenî Kanunda 80ı, tüzük 26; Medenî Kaınunda 
80/A, tüzük 27 maddeler olarak düzenlenmiştir. 

Vakıf malı tahsis sebebiyle tedavül dışı bırakıl
mıştır. Devamlılık vakfın en önemli özelliğidir. Her 
tüzelkişinin ortak özelliği olan devamlılık, vakıfta, 
diğer tüzelkişilere nazaran daha önplandadır. Zira, 
bu özellik, onun kurucu unsurlarından olan amaç 
unsurunda saklıdır. Vakfın amacına devamlı hizmet 
edilecektir. Vakıf kurucusu ve vakfeden, bu niyetle, 
kendi mal varlığından bir kısım malı ayırıp vakfa 
tahsis etmektedir. 
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79 uncu maddenin birinci fıkrasına göre vakıf 
mallarının muhafazası veya amacının devamı için ke
sin zaruret varsa, vakıf yönetim organının teklifi üze
rine, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yazılı düşüncesi 
alındıktan sonra, asliye hukuk mahkemesi, yönetim 
şeklinde değişikliğe karar verebilir. 

Diğer maddeler de buna mümasil tutulacak yolu 
göstermektedir. 

Bu gibi durumlar, bu saydığım kuvvet vakıfla
rında, yani, kara, deniz ve hava kuvvet vakıfların
da bu gibi zaruretler kesin olarak ortada yoktur. 

' Vakfın devamlı oluşu, kurucusuna karşı dahi ko
runur. Kurucu, vakıf senedinde, «vakfı ortadan kal
dırma hakkını» saklı tutamaz. Kurucunun, kuruluş 
sırasındaki arzu ve iradesine yabancı gelen herhangi 
bir amaç değişikliği, Medenî Kanunumuza aykırıdır. 

Vakıfların başka bir vakıfla birleşmesine kanunda 
ve tüzükte yer verilmemiştir. Vakıf kurucuları, Ana
yasamızın «Kişinin Hakları ve ödevleri» bölümünde 
yer alan dernek kurma} hürriyetinden istifade eder
ler (Anayasanın 33 üncü maddesinin son fıkrası) Bu 
hürriyet, vakfın kanundaki şekil ve şartlara uygun ola
rak kurulmasını ve Anayasa ve kanunlara aykırı ol
mayan bir amacın serbestçe benimsenebilmesini ihti
va eder. 

Vakıfların kuruluşu, yaşatılması ve amacına hiz
met etmesi Anayasanın teminatı altındadır. Amacı ve 
faaliyetleri bakımından anayasal teminata müstehak 
olan bir vakfın, amacının ve tüzelkişiliğinin kanunla 
değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması ise, Anayasa
ya aykırılıkla malul ve iptal edilebibcek bir tasar
ruf olur. 

Anayasamızın 176 ncı maddesi gereğince, Anaya
sa metnine dahil «Başlangıç» kısmında' belirtildiği üze
re, hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlen
miş hukuk düzeni dışına çıkılamaz. (Anayasanın 
«Başlangıç» kısmının beşinci paragrafı) 

Cumhuriyetimizin değiştirilemez niteliklerinden 
olan Anayasanın 4 üncü maddesi, hukuk devleti ni
teliği (Anayasanın 2 nci maddesi) ve hukukun temel 
ilkelerinden vazgeçilerek kanun konulamayacağı an
lamını taşımaktadır. Kendinden soma bir amaca 
- Anayasa ve kanunlara aykırı olmayan - hizmet edil
mesi için mal varlığından bir kısım ayırıp vakfa tah
sis eden kurucunun arzu ve iradesine, kanun koyu
cunun müdahale etmesi, hukukî istikrar, güven ve 
irade serbestisi prensipleriyle bağdaşmayacağından, 
Anayasaya ciddî surette aykırılık meydana getirir. 

Bu itibarla özetlersek; 
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1. Kuvvet vakıfları, vakıf senetlerinde ifade olun
duğu üzere, ait olduğu kuvvetin güçlendirilmesi • ko
nusunda Türk Milletinin maddî ve manevî desteğini 
sağlamak amacındadır. Bu amaç spna ermediği gibi, 
tahakkuku imkânsız hale de gelmiş değildir. 

Vakıf genel kurulları da, vakıflarının sona erdiril
mesi hususunda herhangi bir karar almamış; bilakis 
aksi kararlar almışlardır, ü ç vakıf da (kara, deniz 
ve hava vakıfları) bu birleşmenin aleyhindedir. 

Vakıflar, amaçlarına yönelik olarak faaliyet ve 
hizmetlerini yürütmekte, ait oldukları kuvvetlerin güç
lendirilmelerine katkılarda bulunmaya devam etmek
tedirler. 

Hal böyle iken ve yukarıda açıklandığı üzere, so
na erme sebepleri de mevcut değil iken, vakıfların 
idaresinin, amacının ve mallarının birleştirilmesinin 
de şartları teşekkül etmemiştir. 

Burada, vakıfların yaptığı yatırımlar bahis konu
su olabilir; bundan evvel de bahis konusu oldu 
bazı kanunlarda. «Bu yatırımlarda tekerrür oluyor. 
Bir vakıf ASELSAN'ı kuruyor, öteki vakıf HAVEL-
SAN'ı kuruyor» denildi. 

İlgili otorite olan Genelkurmay Başkanlığı, buna 
mani olabilir ve mani olunmamıştır vaktiyle, ASEL
SAN varken HAVELSAN kurulmuştur. Neden ku
rulmuştur? Yatırıma müdahale edilmosi lazımdı! 

O halde, yatırımlara müdahale için bir organizas
yon kurulur; bu da halen Millî Savunma Bakanlığın
da bulunan Savunma Sanayii Geliştirme Teşkilatıdır. 
Fakat bu teşkilat da halen çarpık bir şekilde işle
mektedir; çünkü Savunma Sanayii Fonu, Millî Sa
vunma Bakanlığında bulunur. Bu fon şimdi ayrı bir 
yerde; savunma sanayii hususunda çalışmalar da, 
Millî Savunma Bakanlığındadır. Bu da sakattır. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız, fon da bir mana 
ifade etmez. Para bir şeydir tabiî; ama, her şey de
ğildir. Para ve insangücünün beraber olması lazım. 
Para ile insan unsurunun da birlikte çalışması lazım
dır. Dolayısıyla, «Bir fon teşkilatı kurdum, savunma 
sanayiini yürüteceğim» düşüncesi mümkün değildir. 

Millî Savunma Bakanlığında müsteşarlık yapmış 
bir arkadaşınız olarak ifade ediyorum; çünkü bu ko
nularda çok çalışmam vardır, Alman Savunma Ba
kanlığını da vaktiyle tetkik etmişizdir; Alman Millî 
Savunma Bakanlığının «BVB» diye 5 bin kişinin ça
lıştığı bir teşkilatı vardır. Bir tankın proje safhasın
dan harekete geçtiği ana kadar meydana gelen bü
tün olayları, o BVB teşkilatı takip eder. Tabiî, Sa
vunma Bakanlığının parası da vardır; insan unsuru 
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da bu BVB teşkilatıdır. Bizim de Millî Savunma Ba-
-kanlığımızda - tabiî burada ben Millî Savunma Baka
nını var zannediyordum, ama Adalet Bakanı arka
daşımız var - Millî Savunma Bakanlığımızda da bu 
teşkilatın kurulması lazımdır. 

Neden kurulamıyor? Çünkü önemli olan insan un
surudur ve her silahın bir maliyet ve müessiriyet ana
lizine tabi tutulması lazımdır. Ben, şu silahı yapaca
ğım; ne maksatla yapacağım? Şunu tahrip için ya
pacağım; ama, bunu tahrip edecek (A) silahı,. (B) 
silahı, (C) silahı vardır; bu silahlar baştan aşağı tet
kik edilecek, bir maliyet - müessiriyet analizine tabi 
tutulacak ve ondan sonra o silah hakkında karar ve
rilecektir. 

Kim karar verecektir? Tabiî bu kararı verecek 
olan teşkilatın devamlılık arz etmesi gerekir. Tekno
loji ilerliyor; işletme mühendisleri, ekonomistler ve 
maliyet - müessiriyet analizlerini yapacak eşhasın tü
mü sivildir; dolayısıyla, Millî Savunma Bakanlığında 
kurulacak olan bu teşkilatın yüzde 97'sinin sivil, 
yüzde 3'ünün de asker olması lazımdır. Halbuki biz, 
devamlı olarak bu işlerde askerleri kullanıyoruz, as
kerin de kıtası geliyor, iki sene sonra kıtaya gidiyor 
ve yerine de oradan geliyor, dolayısıyla bu teşkilatı
mız devamlılık arz etmiyor. Bu bir. 

İkincisi, burada kullanacağımız uzmanlara yetki 
vermemiz lazımdır. 25 sene hizmeti olan bir yük
sek mühendis uzmanı, getiriyor bir yüzbaşı arkadaşı
mızın emrinde çalıştırıyoruz. 25 senelik bir uzman, 
bir yüzbaşı arkadaşın emrinde kalır mı? Çok rica 
ederim... Batı devletlerini tetkik ettiğimizde görüyoruz 
ki, ben toplantılara 3 yıldızlı olarak gittiğim zaman, 
önümde bir sivil oturuyordu. Nedir bu dediğimde, 
bu, 4 yıldız muadili sivil dediler, önümde oturuyor
du çünkü. 4 yıldızlı olarak gittim, önümde oturan 
sivil vardı; o da 5 yıldız muadili. NATO Genel Sek
reterliğinde var 5 yıldız muadili sivil. O halde, Millî 
Savunma Bakanlığımızda istihdam edeceğimiz bu per
soneli, bu sivilleri hiyerarşik bir düzen içerisinde ve 
itibarlarını da ortaya koyarak ve bunları sarsmadan 
bu şekilde yürütürsek, bu gibi teşkilata sahip oluruz. 

Dolayısıyla burada kalkıp, «3 tane vakfı birleş
tireceğim, parasını alacağım; parasını böyle ekonomik 
kullanacağım» demek hiçbir mana ifade etmez ar
kadaşlar. 

1960 ihtilalinden sonra aynı şekilde kuvvetlerin 
birleştirilmesi diye bir problemle karşı karşıya kal
dık. O problemle de mücadele ettik. Sanki 3 kuvvet 
birleşirse yumruğu ben vururum, kuvvetli vururum. 

Hayır; 3 kuvvet hedefte birleşir, hedefte! Karası da, 
denizi de, havası da, hepsinin ayrı fonksiyonu vardır; 
ama, bunlar hedefte birleşirler. Yoksa üçünü birden 
birleştirirsen, yüzüne gözüne bulaştırırsın ve hiçbir işe 
yaramaz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Onun 
için bu vakıflar da bunun bir devamıdır. 

Sonra, vakıf deyince, aklımıza yalnız silah gel
mesin muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
BÜLEND ULUSU (Devamla) — Evet. 
Deniz Kuvvetleri Vakfını ifade edeyim: Bütün 

halkımıza ve gençliğe deniz alaka ve menfaatlerini 
anlatmak, denizi sevdirmek de vakfın gayeleri için
dedir. Bunlar hepsi birden bir yere toparlanırsa ne 
denizin, ne karanın, ne havanın hiçbirinin maksadı 
karşılanmaz. 

Vakıfların birleştirilmesine kanunlarımız elverişli 
değildir. Arz ettiğim gibi, Medenî Kanunumuzun va
kıflarla ilgili hükümlerinde,. vakıflar için birleşme adı 
altında bir müesseseye yer verilmemiştir. Vakıftan rü-
cu anlamına gelecek amaç, idare, teşkilat ve tahsis 
konularında değişiklik, vakıf bağımsız tüzelkişilik ka
zanana, yani tescil edilene kadar geçerli olacağından, 
mevcut vakıf senetlerimizde bu konularda değişiklik 
yapılması hukuken geçerli işlem niteliğinde de sayıl
maz. Zarurî hiçbir sebep yokken, kanunla vakıfların 
ortadan kaldırılması Anayasaya aykırı bir tasarruf 
olarak görülmektedir. 

Bu görüşler tahtında yasa tasarısı incelendiğinde: 

1. Tasarı Anayasa, ve Türk vakıf hukukuna ay
kırıdır. 

2. Tasarının 1 inci maddesi «Bu amaçla başka 
bir vakıf kurulamaz» demek suretiyle, Anayasamızın 
33 üncü maddesinin son fıkrasıyla çelişki halindedir. 

3. Vakıflar 1967 yılında yürürlüğe konulan 903 
sayılı Kanunla Türk Medenî Kanununa eklenen hü
kümlere müstenit olarak kurulmuştur. Buna göre va
kıfların yönetim kurulu, genel kurulu gibi organları 
vardır. Böylesine Türk Medenî Kanununa göre ku
rulmuş ve yetkili organların izin ve tasdikinden geç
miş tesis senetleri varken, bir kanunla bunların yok 
sayılması, özel mülkiyetin tam anlamıyla ihlalidir. Bu 
ise, Anayasamızın özel mülkiyeti himayesiyle ilgili 
hükmüne ters düşmektedir. 

Bu sebepler ile yasa tasarısının kesin olarak uy
gun olmadığı görüşünü arz etmek istiyorum. Bilhas
sa Anavatan Partisindeki arkadaşlarımdan rica edi
yorum; bari şu Silahlı Kuvvetlerle ilgili yasa üç, yani 
bütün siyasî partiler ve bi£ bağımsızların ittifakıyla 
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çıksın. Gördüğüm kadarıyla Doğru Yol Partisi uygun 
görmedi, Demokratik Sol Parti uygun görmedi, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti uygun görmedi. Ben de ke
sin olarak uygun olmadığını arz etmek istiyorum. Ana
vatan Partisindeki arkadaşlardan bilhassa rica ediyo
rum, bunu komisyona gönderelim; biraz daha zaman 
kazanalım, tetkik edelim ve daha derlitoplu bir iş 
yapmış olalım. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlaır) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ulusu. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sayın Başbakana söylemek lazım. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Mahmut Oltan 
Sungurlu, buyurunuz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — İşi
niz zor Sayın Bakan 

BAŞKAN — Lütfen... 

MEHMET \BDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
A.nayasaya ay'cın bir şeyi savunmak zor. 

BAŞKAN - - Lütfen efendim... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) - - Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri: Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendir
mek için, mevcut üç vakfın yeniden bir büyük va
kıf altında birleştirilmesine yönelik bu kanunun mü
zakeresi esnasında burada Anayasa ve kanun mü
zakeresi yapıldı. 

Bu vakfın, Türk Silahlı Kuvvetlerine ne getire
ceği veya ne getirmeyeceği meselesinin münakaşa 
edilmesi lazw. gelen bu ortamda, bunların birleş
tirilmesini.... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 
Adalet Bakanı olarak nasıl söylüyorsunuz bunları? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Adalet Bakanı 'ola
rak, hiç almazsa çıkmayın, usulü katlediyorsunuz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Ne getireceğini değil, ne götüreceğini söyleyin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HtLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hu

kuku hiçe sayıyorsun. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Devamla) — Çok masumane sözler söy
lediğimi zannediyorum; bu sözlere tahammül etme
menin sebebini bilmiyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, ta
hammül değil, hukuku, katlediyorsunuz. 

HtLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Anaya
sayı hiçe sayıyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Çok 

mu mahsuru var? Anayasayı hiçe sayıyorsunuz. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Devamla) — Arkadaşlar, Anayasa ile ala
kalı meselelerde, dilimiz yettiğince cevap vermeye 
gayret edeceğiz.,1 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Hem hukukçu, hem de Adalet Bakanısınız. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ba
kan alarak, Anayasaya aykırı bir şeyi savunamazsı
nız, 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Efendim, mademki, yüce 
Meclisin kürsüsünde münakaşa edilen bir mesele var
dır ve huzurunuza gelmiştir, evvela, ilk saygı, Mecli
se saygıdır ve dinlemektir; Anayasa, emrediyor bu
nu sizlere. (ANAP sıralarından alkışlar) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sizin bakanınız 
dinledi mi? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Yanlışı dinlemek zorunda mıyız? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Krşılıklı konuşma 
diye bir usul yok; Sayın Bakanı lütfen dinleyelim; 
Siz, doğrusunu konuşursunuz. 

'Devam buyurun efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, 
bu, bir Galatasaray takımı değildir; bu, bir Fener
bahçe takımı değildir, bu Türk Silahlı Kuvvetleri içe
risindeki bir yarış değildir. Bu, Türk millî savunma
sının güçlendirilmesi meselesidir. Bu mesele, Türki
ye Cumhuriyetinde her zaman, Silahlı Kuvvetlerin 
işaret ettiği istikamette gelişmiştir. 

Bu kanunla, Sayın Cumhurbaşkanımızın Çan
kırı konuşmasında resmen açıkladığı gibi, bu vakıf
ların birleştirilmesi lazımdır. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Cumhurbaşkanı, «Yasakları da kaldırın» dedi size. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Anayasanın üzerinde bir şey yoktur, Anayasaya uy
gun değiştirin, 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Devamla) — Sayın Başkan, arkadaşlar, 
bizi konuşturmamak için gayret ediyorlar; çünkü, 
hakikatleri dinlemeye tahammülleri yok. Biraz son
ra, haksızlıklarının açığa çıkacağının endişesi on
ları rahatsız ediyor. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çok rica ede-
ceğim.H Müzakereleri saptırmakla bir yere varama
yız. Lütfen, Sayın Bakanı dinleyelim. Verilecek ce
vap varsa, çıkar 'konuşursunuz. 

Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Devamla) — Nitekim, Sayın Cumhurbaş-
Ikanımız, Başbakanlığa yazdığı bir resmî tezkere ile -
Sayın Kani Bürke de burada ifade ettiler - bu va
kıfların birleşitirilmesi için, bir kanun hazırlanmasını 
ifade ettiler. Bunun üzerine de Başbakanlık Ada
let Bakanlığına bu kanunun hazırlanması için yazı 
yazmış ve bakanlığımızca bu tasarı, diğer bakan
lıklarla görüşülerek hazırlanımıştır. Bu sebeple de, 
bugün huzurunuzda, bu kanun tasarısını müdafaa et
mek, bizim bakanlığımızın üzerindedir. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Burası Meclis, 
milletin iradesi esas^ 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Devamla) — Şimdi, muhterem milletvekilleri, 
ıbu vakıflar nedir; (bu vakıfların kaynaklan neler
dir? 

Türk Kara' Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfını 
kim kurmuş? Orgeneral Kenan Evren, Tümgeneral 
Nazmi Yavuzalp, Profesör Doktor Ali Bozer, Eşref 
Akıncı, Tümgeneral Salih Oytun, Tümgeneral Mus
tafa Sezer ve devam ediyor. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Şahsileştirme. 

CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Birletirken Eş
raf Paşaya sordunuz mu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, çok rica edeceğim... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Devamla) — Bakın efendim; diğerlerini 
kim kurmuş: Orgeneral Muhsin Batur, Naim Talu, İs
met Ordemir ve devam ediyor. Diğeri de böyle. 

Bu vakıfları kim kurmuş; Silahlı Kuvvetlerin ba
şındaki yetkili kuvvet komutanları kurmuş. Yani bu 
vakıflar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi komuta ka
demesinin içerisinde kurulmuş vakıflardır ve o gaye 
istikametinde gelişmiş ve gelirlerinin bir kısmı kanun
la temin edilmiş. Yani bağışlarla gelir temin edildiği 
gibi, kanunla da bunlara gelir temin edilmiş. O halde 
bu vakıfları, diğer özel vakıflar gilbi değerlendirmek 
ve onlar gi'bi görmek hatadır. Nitekim, bu defa da, 
Türkiye Cumhuriyetinin eski bir Genelkurmay Başka
nı, Cumhurbaşkanı ve mevcut Genelkurmay Başkanı 
«Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha iyi modernize edil

mesi için ve daha iyi güçlendirilmesi için, bu vakıf
ların birleştirilmesi lazım» diyorlar. 

Bu açık lazimeye karşı, «Bunun yanlış olduğunu» 
söyleyen kim; Anayasaya aykırı olduğundan bahsedi
yoruz, Anayasaya aykırılığını ileri sürüyoruz; onun 
üzerinde duracağım; ama, evvelemirde bu vakıfların 
'birleştirilmesinin Türk Silahlı Kuvvetlerine faydasının 
olup olmadığı üzerinde durmak lazım. 

Denebilir ki «IBir koordinasyon içerisinde, bu va
kıfların her biri Türk Silahlı Kuvvetlerinin müştere
ken gelişmesi için çalışabilirler»; bu bir görüştür; 
ama, Türkiye'de maalesef koordinasyon işlerinin iyi 
yürümediğini, biraz evvel Sayın Bülend Ulusu ifade 
ettiler, HAVELSAN ve ASELSAN meselesinde; de
diler ki: «Genelkurmay Başkanlığı müdahale edeydi; 
bunlardan ikincisini açtırmayaydı» ve bu suretle de 
Sayın Paşa, bu işin Genelkurmay Başkanlığının ini
siyatifinde olduğunu veya olması lazım geldiğini ifade 
ettiler. Şimdi de Genelkurmaya Başkanlığı, bunlarını 
birlikte yürümesini söylüyor. Ayrı ayrı iken müdaha
le edip, organize etme imkânı olmamış. Sayın Paşa
nın ifade ettiği gi'bi, Genelkurmay Başkanlığı bunla
rın birleştirilmesini istiyor. 

Bir taraftan deniyor ki, «Özel mülkiyet söz ko
nusudur»; bir taraftan deniyor ki, «Türk Silahlı Kuv
vetlerinin, ayrı ayrı kuvvetleri buna karşıdır.» Bir 
taraftan deniyor ki, «Anayasada kuvvet komutanlık
ları ayrıdır.» Hangi söze karşı söyleniyor? «Türk Si
lahlı Kuvvetleri tecezzi ettirilemez, yani bölünemez, 
parçalanamaz» sözüne karşılık verilen cevap; Ana
yasamızda Türk Silahlı Kuvvetleri ayrı ayrı sayıl
mıştır. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri tecezzi mi edilir, 
bölünür mü, ayrı ayrı mı değerlendirilir? Ayrı ayrı 
kuvvet komutanlıkları oldukları doğrudur; Anayasa
mızda vardır; ama, Türk Silahlı Kuvvetleri ve bütün 
kuvvet komutanlıkları, Genelkurmay Başkanlığının 
başkanlığı altında tek bir bütündür ve ayrı olarak dü
şünülemez ve biz düşünmüyoruz; Türk Milleti de 
bunları ayrı düşünmüyor. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Bununla hiç alakası yok. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Böyle bir mevzuda, bugüne 
kadar Türk parlamento tatbikatında, ordumuzun ihti
yaçları için her zaman Genelkurmay Başkanlığının ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin tekliflerinin dışına çıkılma-
mışken, bu defa yine Cumhurbaşkanının ve Genelkur
may Başkanlığının desteklediği bir teklifte, Silahlı 
Kuvvetleri ayrı ayrı göstermek suretiyle, «Bunlar ara-
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sında ihtilaf çıkacak» demek suretiyle, bir görüş ileri 
sürmenin manasım anlayamadık. Eğer bu mesele Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin kuvvet komutanlıklarını alakadar 
ediyorsa, o takdirde ortada hiçbir mesele yoktur; 
o kuvvet komutanlıkları, Genelkurmay Başkanlığının 
emri altındadırlar. Hiçbir surette başka türlü, ayrı 
ayrı düşünmeleri, emir - komuta zinciri dışında mü
talaa serd etmeleri söz konusu olamaz ve olmaya
caktır da. Eğer bu mesele Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
kuvvet komutanlıklarının dışında - bir milletvekili ar
kadaşın ifade ettiği gibi - orada çalışan üç beş üst dü
zey yöneticinin özel menfaatlarını alakadar ediyorsa, 
yüce Meclis buna alet olmayacaktır. (ANAP sırala
rından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ken
di yolsuzluklarınıza alet olmayın. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, bir 
örtülü amaç söz konusu değildir, bu şekilde düşüne
meyiz ve burada bütün mesele, Türk Silahlı Kuvvet
lerinin ihtiyaçları meselesidir. 

Şimdi, Anayasamızın 33 ve 35 inci maddelerine 
istinaden bu vakıfların, birleştirilemeyeceği söyleniyor. 
Bakalım Anayasamız ne diyor? Evvelemirde Medenî 
Kanunumuz, «'Kanunla vakıf kurulamaz» diye bir hü
küm tesis etmemiş. Kaldı ki, Medenî Kanun da bir 
kanundur. Yani, «Medenî Kanuna rağmen bir başka 
kanun yapılamaz» diye bir şey olamaz. 

Meseleye Anayasamız bakımından bakalım, Ana
yasamızın 13 üncü maddesi, temel hak ve hürriyet
lerin sınırlanmasından basediyor; bunların içinde va
kıf kurma da söz konusu, «... Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, 
cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, ge
nel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel 
sağlığın korunması amacıyla ve ayrıca Anayasanın 
ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Ana
yasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sı
nırlanabilir» demektedir. İşte millî savunma menfaat-
ları icabı, Anayasa ile Anayasanın 13 üncü maddesi 
gereğince vakıf; bu da Anayasa hükmü. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Yap
mayın, yapmayın Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Devamla) — Keza Anayasanın 35 inci mad
desine bakalım... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Hu
kuku bu kadar düşülmeyiniz. 
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ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Anayasanın 35 inci madde
si, «Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu 
haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınır
lanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum ya
rarına aykırı olamaz» demektedir. 

Şimdi, Millî Savunma ve Genelkurmay, «Bu va
kıfların birleştirilmesi millî savunmamız için lüzumlu 
bir gerekçedir» diyor. Siz buna, «kamu yararı» de-
miyorsanız, neye «kamu yararı» diyeceğinizi bilemi
yorum. Kaldı ki; burada sınırlanan mülkiyet hakkı, 
bir başka maksada devredilmiyor, yine aynı şekilde 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesi için ve tek 
elden idare edilmek üzere, her üç kuvvetimizin de güç
lendirilmesi için kullanılıyor. Yapılan tek şey, orga
nizasyonu birleştirmektir ve bu vakıflar - başlangıçta 
da söylediğim gi'bi.- Millî Savunma Bakanlığının ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en üst düzey yöneticileri 
tarafından kurulmuş, devletimizin himayesinde özel 
kanunlarla desteklenmiş ve gelir temin edilmiş vakıf
lardır. 

ıBu itibarla, kanunla tanzimlerinde hiçbir engel 
yoktur. Yüce Meclisin bu kanunların ka'bulü istika
metinde oy kullanmasını arz ve talep ederim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Şahsı adına Sayın Vecihi Akın. (DYP sıralarından 

alkışlar) 

VECİHİ AKIN (Konya) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; ben işin hukukî yönüne, Ana
yasa ile ilgili durumuna ve diğer hususlarına temas 
etmeyeceğim. Çünkü, bütün arkadaşlar etraflıca gere
ken izahatı verdiler. 

Ben, bir kuvvet komutanlığında ikinci adam olarak, 
yani Kara Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Baş
kanı olarak ve Silahlı Kuvvetlerin en büyük karargâhı 
olan Genelkurmay Başkanlığında da İkinci Başkanlık 
yapmış, demek ki, silahlı kuvvetlerin en üst karargâhı
nın da amiri olmuş bir kişi olarak, tecrübeme dayanan 
bazı bilgileri, kararlarınıza belki etki yapa'bilir diye, 
huzurlarınıza arz etmek için geldim; yoksa söz alacak 
da değildim. 

Kıymetli milletvekilleri, evvela şunu arz edeyim: 
En son kurulan güçlendirme vakfı, Kara Kuvvetleri 
Güçlendirme Vakfıdır. Biliyorsunuz, 1974 Kıbrıs 
Harekâtından sonra kurulmuştur; ben de kurucula
rından biriyim. Karınca kararınca o günün atmosfe
rinde ve ondan sonra da gerek kamu kuruluşları, gerek 
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şahıslar teveccüh gösterdi, yardım ettiler ve bu imkân
larla da Kara Kuvvetleri elinden gelen her şeyi yapma
ya gayret etti. Elbette öteki vakıflar da aynısını yaptı. 
Peşin olarak şunu söyleyeyim: Üç vakıf da bu bir
leşmeye razı değildir. Emirle her şey olabilir, ben size 
samimî söylüyorum, razı değildir, bir hayli üzüntü 
olacaktır. Bunu bilelim evvel, kabul edelim. 

ÎDRIS GÜRPINAR (Muğla) — Neden acaba, 
neden razı değiller? 

VECİH1 AKIN (Devamla) — Söyleyeceğim efen
dim. 

Efendim, Genelkurmayda biz en büyük sıkıntıyı 
Amerikan yardımının kuvvetler arasında paylaştırıl-
masında çekerdik ve Genelkurmay Başkanı olan zat 
en büyük sıkıntıyı o dönemde yaşardı. Hepinizin ma
lumu; delik büyük, yama çok küçük. Her kuvvetin 
çok çok öncelikli istekleri var. Bunları nasıl denge
leyeceksiniz? Birbirinden ayrı üç kuvvet... Binaen
aleyh, bu iş ufak tefek kırgınlıklarla hallolur ve onu 
da ben ikinci başkan olarak halledebilir idiysem, ken
dimizi mutlu sayardık. Bu bir hakikattir. Çünkü her 
kuvvet kumandanı, kendi kuvvetinin elbette daha iyi 
olması için elinden gelen bütün gayreti gösterecekti; 
bu normal hakkıdır. 

Şimdi, ben kendi kendime düşünüyorum; bu üç 
vakıf birleşince bunu yönetecekler de, tabiî asker ol
ması dolayısıyla, en başta Genelkurmay Başkanı ol
mak üzere, acaba bu işte ne büyük sıkıntılara katla
nacak bilemiyorum yani? Kolay değildir... Çünkü, 
her kuvvet şimdi kendi yağı ile kendisi kavruluyor. 
Milletin kendisine yaptığı yardımlarla eksiğini gediğini 
elinden geldiği kadar tamamlamaya çalışıyor, tabiî, 
bütçesiyle beraber. Şimdi böyle bir şey olunca, herkes 
aslan payını almak için, her kuvvet komutanı elinden 
gelen bütün gayreti Genelkurmay Başkanı indinde ve 
diğer yöneticiler, mesela; Millî Savunma Bakanı in
dinde yapacaktır; bu da tabiidir. înanınki bu birçok 
sıkıntıya sebep olacak ve kuvvet kumandanlıkları ara
sında bazı kırgınlıklara yol açacaktır. Şunu iyice bi
lelim ki, silahlı kuvvetlerin esas rüknü, esas unsurları, 
kuvvetleridir; yani Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, 
Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığıdır. 
Elbet Genelkurmay Başkanlığı en büyük askerî ka
rargâh, Genelkurmay Başkanı da Silahlı Kuvvetlerin 
başkanıdır; ama, kuvvet olarak, elinde kuvvet bulun
durma bakımından, işi yürütecek icra unsuru bakı
mından, nasıl ki, Meclis kanunları yapar; icra kuv
veti olarak hükümet, Bakanlar Kurulu yürütürse, si
lahlı kuvvetler de böyledir. Genelkurmay plan yapar, 

prensipler vaz eder, kuvvetler bunu yürütür. Hakika
ten, her kuvvet kendisine göre planlar hazırlamıştır. 
Mesela; - çok adı geçti, onda da emeği olan bir yaş-
lınızım - ASELSAN bugün Türkiye'nin iftihar edeceği 
bir kuruluştur ve bugün TürkiyeMe -bilmiyorum, o 
kadar teknolojik bilgim yok ama- yapamayacağı, ya
ni Türkiye'nin ihtiyacı olup da yapamayacağı hemen 
hemen çok az şey vardır belki bugün; çoğunu yapa
bilir durumdadır. Bu az emekle olmadı. Yalnız şu 
kadarını söyleyeyim size, o günün parasıyla - yani 
1975 - 1976'larda - 500 milyon lira sarfıyla bir araştır
ma - geliştirme merkezi kurulmuştur ASELSAN'da. 
Bilmiyorum, o devirde, Türkiye'de bu ölçüde herhangi 
bir araştırma müessesesi mevcut mu idi veya bugün 
dahi var mıdır? Onun için, her şeyi etüt edip, araştı
rıp, yapma imkânına sahiptir. 

Ben şunları da düşünüyorum: Birçok vatandaş ve
ya şirketler, -ben daha çok Kara Kuvvetlerini bildi
ğim için, misali hep oradan veriyorum, özür dilerim -
Kara Kuvvetlerine, anahtar teslim fabrika verdiler. Va
tandaşlar, bu fabrikayı Kara Kuvvetlerine verdiler; 
tabiî ki, buna mukabil Hava Kuvvetlerine ve Deniz 
Kuvvetlerine de verilen çok şeyler var. Bu vatandaş
lar, bu şirketler bu bağışı hür iradeleriyle yaptılar; 
hiç kimse bunlara müdahale etmedi. Biz şimdi bir 
kanunla bunların ellerinden seçme haklarını alıyoruz 
ve «Bütün bağışlar falan yerde toplansın» diyoruz. 

Toplu olmanın faydası vardır; eğer, ilk olarak 
«Silahlı Kuvvetler Vakfı» olarak kurulsaydı, belki 
faydaları olabilirdi; ama tecrübeme dayanarak yine 
söylüyorum: Zararı, faydasından herhalda çok olurdu. 

Onun için, gelin, bu vakıfları birleştirmeydim. Bu 
vakıfların ayrı ayrı olması, kuvvetlerin ellerinde en 
büyük imkândır; kendi yağlarıyla kavrulmada ken
dilerine eh büyük destektir. Başları sıkıştığı zaman, 
birçok ihtiyaçlarını, hemen bu vakıflardan temin ede
biliyorlar; ama, vakıflar üzerinde bu şekilde bir 
idareye geçilince, inisiyatifleri ellerinden gider; bina
enaleyh, kapı kapı dolaşmak zorunda kalırlar ve güç
lük olur, kırgınlıklar olur. 

Ne olursa olsun, böyle bir uygulamanın yürümesi 
mümkün değildir arkadaşlar. Bu arada - inşallah ben 
yanılırım - Genelkurmay Başkanı da çok sıkıntılı za
manlar geçirebilir ve tahmin ederim ki, ileride bir 
gün, Genelkurmay Başkanı, «Bu işten vazgeçtik, eski
sine dönelim» der; ama o zaman geriye nasıl dönülür, 
nasıl olur, onu da pek tahmin edemiyorum. 

O bakımdan, bu kanun tasarısını kabul etmeden 
önce çok iyi düşünelim. Bugün için sistem gayet güzel 
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işliyor. İşlemesinde herhangi bir sıkıntı var mı, her
hangi bir yolsuzluk var mı, herhangi bir düzensizlik 
var mı? Ben hâlâ daha Silahlı Kuvvetlerin içindeyim; 
duymadım, bilmiyorum. O halde, iyi işleyen, iyi iş gö
ren, iyi hizmet veren bu müesseseleri niye başka bir 
statüye sokmak için uğraşırız ki? Uğraşmayalım de
rim, ben. 

Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bile
miyorum, belki ANAP Grubu, oylarıyla -her zaman 
olduğu gibi - bu kanun tasarısını da geçirecektir; ama 
'bu tecrübelinin sözlerine de biraz önem verirseniz da
ha iyi olur düşüncesiyle hepinizi saygıyla selamla
rım efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akın. 
Efendim, tasarının Anayasa Komisyonuna hava

lesi için bir önerge var; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

588 sıra sayılı tasarının ilgisi dolayısıyla bir kere 
de Anayasa Komisyonunda görüşülmesi için tasarının 
ilgili komisyona şevkini saygılarımızla arz ve teklif 
ederiz. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Türkân Arikan 
Edirne 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Fevzi Erdinç 
Van 

A. Mazhar Haznedar 
Ordu 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi?.. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha

tay) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergenizi açıklamak üzere, bu

yurun Sayın Sökmenoğlu. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha

tay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz ev
velki konuşmamda da zikrettiğim gibi, kanun tasarısı 
Anayasanın 33 üncü ve 35 inci maddelerine aykırıdır. 
Bu tasarı ile hukukun üstünlüğü çiğnenmektedir. Emir
le hukuk unutturulamaz, Anayasa rafa kaldırılamaz; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin buna alet edilme
mesi gerekir. Kanunsuzluğu, kanunla yasallaştıramaz-
sınız sayın milletvekilleri. Elde edilecek fayda ne 

olursa olsun, hukuka rağmen buna tevessül edilmesi 
hukuk devletiyle bağdaşamaz. 

Sayın milletvekilleri, hukukun üstünlüğünü, ada
leti savunan ve de mümtaz bir hukukçu olan Sayın 
Adalet Bakanının burada hukuksuzluğu savunması 
karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi siz üyeleri
nin oylarıyla tasarının Anayasa Komisyonuna tetkik 
için tekrar gönderilmesini arz ediyor, hepinizi saygı 
ile selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğlu. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum; Kabul eden

ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

Kanunu Tasarısı 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; millî harp 

sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının 
kurulması, harp silah araç ve gereçlerinin satın alın
ması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücü
nün artırılmasına katkıda bulunmak ve Silahlı Kuv
vetler personelinden şehit olanların dul ve yetimleri ile 
gazilere gerekli görülen hallerde yardım yapabilmek 
üzere Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı' 
nın kurulmasını sağlamaktır. 

IBAŞJKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Saym Başlkam slöz işitiyorum. 
BAŞKAN — 'Buyurum Sa/ym Bayezâ. 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 

(Kahraımanımaraş) — Sayın Başflcan, değerli arkadaş-
larıım; Sayın Adalelt Balkanın«n çdk zor bir görevi ye
rine getirme durumunda oldiiğuınıuın bilincindeyim; 
ama bu zorluk Sayın Bakana, beyanları açıkça vur
gulanan gerekçelere karşım norımal 'mecraısımı değiş
tirerek başkla anlamlara kanal ize etme hakkını ver
mezdi. 

iMuhtenem arkadaştanım, bu memlekette Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin tecezzi edip edemeyeceği konusu
nu diline alabilecek hiçtbir kimse yolktur. Sayın Ba
kanın burada, «Türk Silahlı Kuvvetleri tecezzi et
mez» diyerek, konuyu, benimi sevk etit'iğ:lm kanalın 
dışımda başfka bir kanala sevik etenesini açıkça söy» 
lüyloruım, saptırmasını, esefle karşıladım. 

Ben htçibir zaman, Türk Silahlı Kuvvetlerinin te
cezzi edeceği veya etmeyeceği konuşumu dile getir-
ımedim. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölîünmez bir bü-
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Hiîn olduğu, 50 milyon Türk vatandaşınım imanında 
ırnı&vicuıltur arkadaşlar; ama bJr gerçektir, siz nasıl in
kâr eıdebi'l'irsiniız; Türk Silalhlı Kuvvetleri, üç kuv
vet komutanlığımdan vta Jandarma Genel Komutan
lığımdan kuralım uşltur, oinıdan meydana gelmişitir. Ana
yasa bunu açılkça belirlemektedir. Bu söylendiği za
man, siz, bumidan, Türik Silahlı Kuvvelerinin tecezzi 
edebileceği fikrini nasıl çıkarınsınız? Btu hakkı ken
dinizde nasıl görürsünüz? Sayın Bakan, görevinizi, 
zorluğuma rağmen, yerine getirirken, lütfen, fikirle
ri, olduğu vıe kullanıldığı anlamda idile getiriniz. 

Muihlteırem arkadaşlarıim, Sayın Bakan Anayasa
nın 2 maddesini okuduliar, bu maddeleritti başlarını 
olkıudulıar; 13 üncü maddemin başını okuyarak, «ıBu 
maddeye dayanarak, temel hak ve özgürlükler sumırla-
ınaıbilir» dediler,, ama maddemin sonumu okumadılar. 

IMadldede, birinci fıkrada, «Şu ışu sebeplerle, Ana
yasanın sözüne ve ruhuna uyguın olarak kanunla sı
nırlanabilir» diiyjor. Demek ki, Anayasanın sözüne 
-bırakın, rulhUnu da almıış Ainayasa- açıkça uygun 61-
ımayam hır sınırlama getiremez büyük Meclis. Sayın 
Balkan yine, mlüifkiyet hakkımın sınırlanması mad
desi olan 35 inci maddeye ıtemıaısl ettiler. 

•Muhterem arkaldaşlarırtn, çdlk tehlikeli hir yakla-
ş'ım... Türkiye Cuirrihuriyeti Hülklüjmeitinin, Sayın Ada
let Bakanının, bu kürsüde, mülkiyet hakkının ı&ımır-
lanimasına dair olan maddeyi, yüce Meclise, mevcut 
mülkiyet hakkının alınması yetkisi verildiği şeklimde 
«aviunimasını talihsizlik olarak karşıKkyoruım. 

Sanıyorum ki, Sayım Bakanın elinldlaki Anayasa 
)k itabında bir 33 üncü m adide yok; çünkü ona hiç de-
ğ;m<med,iler. Anayasada İkinci ıKıısım, Temel Hak ve 
ÖdevÜer ve Genel Hükümler kıısimında, yani genel hü
kümler olarak Anayasa, «Şöyle şöyle, şu sebeplerle 
bu özgürlükferi aınırliayabiMrsim» diyor ama, nasıl 
ısınır layabi lirsin; Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun 
o'arak. 

Anayasanın, İkinci Bölüm, Kişinin Hakları, ve 
Ödevleri kısmımda bir 33 ümıcü madde var, sayın ba
kana itavısiiye ediyorum, eğer elindeki Anayasa kita-
Ibhnda ydklsa, o. sayfayı ek'lejtislinler- bu 33 üncü mad
de ne diyor : Demek kurma hakkımı ancak şu şu se
beplerle sınırlayabilirisin. 'Ben koinuşlmarnda arz etti
ğim için tekrarlamak işitemiyorum. Ancak mevcut bir 
vakfı -Anayasa dermek demektedir, ancak son fıkra 
vakıfları da teşmil etmektejdir- sadece mahkeme ka
rarıyla ve Anayasada önglörüSen şartlarla kapaıtabi-
liris-n diyor. Anayasamın 33 ümaü maddeısi, hi.çjbir za
man, Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir özel hu

kuk tüzelkişisi olan vakfın tjüzeîlkişiliğimi kaldırma 
iyeliklisini viermiıyor; olamaz, Anayasa zaltien bunu dlü-
şünemez. Anayasanm, böyle bir olayı, böyle bir ol-
ıgiujyu düşünerek hüküm ifade etJmesi kendi içinde çe
lişkiye düzmesi demek olur. 

•BAŞKAN — Sayın 'Bayezit, biraz da madlde üze
rinde konuşun. 

»M. TÖRiAIN HAYEZİT (De,va,mla) — Grup adı
na konuşuyorum Sayın Başkan. 

JBAŞKAN — Gruip adıma konuşabiHirsiniz efen
dim, maıddeleri görüşüyoruz, 

İM. TURAN BIAYEZUTT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, amaç geneldir. Müsaade ederseniz, genel ola
rak konuşabilirim; (amaçjtır çlünkü, muayiyen bir mad
lde değildir, amaç maddesidir; amaç geneldir. 

iMulhlterem arkadaşlarum, Sayın Bakan Anayaşa-
ınım btu dkudulklan maddelerine ve kendilerine göre 
yaktıkları, yorulma dayanarak «Biız, mevcult üç vak
iin 'tüzelkişiliğini kaldırabiliriz, mallarını, bu kanun
la kuridluğumuız vakfa aktarabiliriz» dediler; gerekçe 
olarak da, vak.ilfl.an kuran sayın kişilerin kuviveft ko
mutanları olduklarını (gösterdiler. 

ISayın Bakana soruyorum : Bu vakıflar, kurucu
ları kuvvet kdmıftanı öfoalar dahi, birer kamu ku
ruluşu rmJduıriar, bi'rer kamu hukuku tüzelkişisi imi
dir, yoksa özel hukuk tüzelkişils'i midir? Eğer cevap
ları, özle! hukuk tlülzelklşiisi şeklinde ise, yine ikinci 
ıslual olarak soruyorum -rica ediyorum, beni, soru
lara geçme zamanında bunları tekrarlama duru
muma düşürmeısirfler- 'bırakın bu vakıifları, herhangi 
bir vakıf alalım, akUmvza gelen vakfı sıöylemeyeMtrn, 
ama herhangi bir vak*f alalım. 

TÜRJKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ak-
yüz Vakfını alalım. 

M. TÖRAN BAYEZİT (Devamla) — Diylelim 
ki, üniversite talebelerini yetiştirime,, falan üniversi1-
fteyi takviye vakfı; bunu dia kuran şahıls, üniversite
nin rektörü lolsun. 

Sayın Baklam, lültfen cevap veriniz; Türkiye Bü
yük Mil!ldt MeÇ'Mdi kanun çıkararak bu vakfım» tüzel
kişiliğine son verebilir mi? 

IMulhterem arkadaşlarım, bir şeyi savunalım; sa-
vuınalum ama, ayağıımıızün bastığı temel sağlam olsun. 

Saygılar sunuyorum. (SHP, DYP sıralarımdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit 
Madlde üzerinde başka slöz isteyen?.. Yok. 
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Bir önerge var okutuyorum; 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 1 imjci maddesinin 
aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

H. SaibH Keskin Besim Göçer 
Kastamonu Çorum 

Ajbdıurralhman Damirftaş Kâmran Karaman 
Hatay; Ha,tay 

Cengiz Dağyar 
Antalya 

(MaidSde 1. •— «iBu Ikanulnuh amacı; ımlillî ıharp sana
yiimizin gelişjtirillmesi, yeni, harp .sanayi (dallarımın kü-
ru'ımaıst, harp silah araç ve gereçlerinim) satın alın
ması suretiyle Türk Silahlı KuMVfötleriinin savaş gü
dünün arıtiın!lma»S!.na kallkıda bulunmak üzere Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kurulma
sını sağlamaktır.» 

Gerekçe : Bu kanun tasarısı üç valklfın amacı-ı 
nuı bir vakıfta toplanmasını öngönmekt!ed!ir. Şu an
da mevcut Kuvvet Güçjefldjrme Vak'ıflanmn amaç
larının'içrade «Ve Silahlı Kuvveitler pensonelindlen 
şehüt olanların dul ve yetimleri ile gazilere gerekli 
görülen hallerde yarjdlım yapabiilmeisxn<e>> ilişkin hü-
klüm yoktur. Tasannın bu haliyle kabul edilmesi ha
linde imalıvarlıkları intikal edecek Kuyivet Güçlendir
me Vakıflarının amaçlaranidan farklı amaca sahip 
bir vakıf kurulmuş olacaktır. Bu takdiırde üç vakıf
tan inltikalı edecek malvarlıklarının bir kısmının asıl 
amaçları Idhişıdda harcanması ilhttiimaline imkân sağla-
nacakttır. Oyjsa gerejk Türk Medenî Kanununa, gerek
se diğer mevzuatta göre, vakfa yapılan bağışlar ama
ca uygun kullanılabilir. Esasen Kuvvet GüçTen&'irıme 
Vakıflar*, topladıkları bağışları amaçları dışında kul
lanamayacaklar v gijb'i bu vakıfların amacını; gerçek-
leşltlirmek için kanunla kurulacak, Türk Silahlı Kuv
vetlerini Güçîenditrmte Vakfı da üç vakıifltan intikal 
edecek malvarlığını anılan a/maç dışında kullanamaz. 

(Bu .sejbeplerle tasarının 1 inci madidejs'nıe Plan ve 
Büjflçie Koimiısyomında eklenen «Ve Silahlı Kuvvetler 
per&on elinden şeihiilt olanlar m dul ve yetimleri ile ga
zilere gerekli görtüen hallerde yandım yapabilmek» 
Ihıükmünüh çıkartılması gerekir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim. 
IPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

K1L1 FAHRETTÜN KURT (Trabzon) — Katılmı-
yoruız. 

BAŞKAN — mküjmejt?.. 

A D A I J E T BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Katıılıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
KaJbul edenler.. Kabul etmeyenler... önerge kafoul 
ediümjştir. 

Maddeyi önergedeki değişik şekliyle birlikte oy-
laırunjtza sıunıu/yprum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 1 inci madlde kaibul edilmiştik. 

12 nıci maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 2. — Bu Kanunla Türk Silahlı Kuvvet

lerini Güçlendirme Vakıfı kurtulur. 
Vakfın kurucuları; Millî Salvunma Bakanı, Ge

nelkurmay 2 nci Başkam, Millî Savunma Bakanlığı 
Müsıteşarı ve Savunma Sanayii Geliştirme ve Destek
leme İdaresi Başkanıdır. 

Vakfın senedi, Millî Savurtma Bakanı tarafından 
Türk Kanunu Meden'isimdeki Wü!kümle>re göre tescil 
ettirilir. 

Iflu amaçla ibaşka bir vakıf kurulamaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyten?.. 
M. TURAN BAYE2İT (Kaforaimanımaraş) — 
Soru var. 
BAŞKAN — Buyurum efendiım. 
(M. TURAN BAYEZUT (Kahramanmaraş) — 
Sayvn Batşkan, «Bu amaçla başka bir vakıf kurula

maz» hükmü, kişilerin dernek, vakıf kunma özgülr-
llüktferini ısmarlıyor mu, sınırlamıyor mu? Anayasa
nın hantgi hükmüne dayanarak sınırlamadığını söyle-
yebi'ıir? Bana hÂçiMr zaman Anayasamın 33 üncü mad
decinin 6 naı bendi gösterilmeısin; çünkü 6 ncı Iben't 
bununla ilgili değil. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın (Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gülrnüsjhaır̂ ) — Şilmidi efeindiim, daha ön
ce TOrk Sl'lahlı Kuvvetlerine ait dernekler yine bir 
kanunla smşrlandırılmıışjtır. Burada, bu vakfın özel
liği va'r; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçten d irim e Vak-
ıfü. Birçok vakıf kuru'.lmak suretiyle ne Türk Silahlı 
Kuvvötterinin ihltiyaçlanmı tespit e|de!bilirler, ne de 
Türk Silahlı Kuvvetler imi millî savunmaımızın ihtiyaç
larım özel teşebbüsün, özel vakıfların bilmesi, kar
şılaması millî güvenli ğj(miz ve savunmamız bakımın-
Idan ve Anayaısalmızın -şu anda belki maddie-sini söy
leyemeyeceğim- genel espriisi içerisinde mümkün de-
ğildür. 

)Bu vakîflar eğer bu sekilide kurulursa, önüne ge-
1ten vakıf, kurar ve Türk Silahlı Kuvvetler in :in rnese-
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lekrimi halletmeye; çalışır. O şekilde düşünmüyoruz 
Ve değerlendirımyyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bakan. 
İEfeodl:im, 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul ettmeyenler... 2 nci madde ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi 'okutuyorum : 
IMAODE 3. — Bu Kanunla kurulan Türk Silah

lı KiDVivetterJni Güçlendirene. Vakfı; 
a) Kurumlar Vergisinden (iktisadî işletmeler ha

riç), 
b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle Vera

set ve intikal vergisinden, 
e) Yapılacak her türlü muameleler dolayısıyla 

daımga verg islimden, 
Muaftır. 

Vakfa yapılacak bağıiş ve yardımlar; ıhler türlü ver
gi, reısiim ve ıharçitan muafitnr. Bu bağış ve yardımlar, 
kurumlıar ve gelir vergisi matrahımdan) indirilebilir. 

Vakıif, bu ıtarilhe kadar Türk Kara Kuvvetlerini 
Güçlıenldiırtme Vakfı, Türk Hava Kuvvetlerini Güçlen-
d'nme Vakfı, Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanı
man vakıflara diğer kanunlar ile tanımam vergi, re
isim, harç muafiyet ve istisnalarından da aynen yarar
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi olkultuyoiruım : s 

MADDE 4. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan 
Ihallerde Türk Kanunu Medenisi ile, ilgili mevzuat 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Ydk. 
Maddeyi ayiarın-ıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kalbul etmeyenler... Kabul ediknişıtir. 
Geçici madde Fi okultouyorulm : 
GEÇİÜİ MADDE 1. — Kara, Deniz ve Hava 

Kuvvet'erini Güçlendirme Vakıflarının menkul ve 
gayrimenlklul malları, nakit mevcudu, her türlü hak-
larn, alacak ve borçları; herhangi bir karara gerek 
Ikaîtm.aOcsıuzMi, bu Kamunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç üç ay içimde Türk Silahlı Kuvvetleri
ni Güçlendirme Vakfıma intikal eder. Devir, teslim ve 
«terkin işlemleri sözü edilen süre zarfında vakıfların 
yönetüm kurulunca yerine getirilir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı sürede işlemlerin ya-
piDmamasii halinde, .sürenin ihitaımrnda, devir, teslim 

ve terkin işlemleri kanunen yapılmış sayılır. Devir 
irem'lerinim tamamlandığı tarihte ve herhalde birinci 
fıkradaki süremin hitamımda, bu üç vakfın hükmî şah
siyeti sona erer. 

Devir, teslim ve terkin işlemleri Vakıflar Genel 
Müdürlüğümün nezaketimde yapılır. Devir işlemleri ve 
fau işlem nedeniyle düzenlenecek kâğijtlıar ile bu devir
den doğan kazançlar her türlü vergi, resim ve harç
tan müstesnadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; biraz önce «Amaç» 
maddesinde Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve şe
hit, dul ve yetimlerine yardım yapılması konusunda
ki hüküm önergeyle çıkarıldı ve hükümet de buna 
katıldı. Bu kısım. Bütçe Komisyonunda, bizim par
timiz milletvekillerince, bizim verdiğimiz önergeyle 
konmuştu ve o zaman orada hükümeti temsil eden 
Sayın Bakan da buna katılmıştı, Sayın Bakan katıl
dı ve komisyon kabul etti. 

Şimdi, anlayamıyorum, bu ne biçim hükümettir 
ki, üç gün önce bir sayın bakanın katıldığı ve çok 
ulvî maksada dayanan bir fıkra, bugün bir başka sa
yın bakan tarafından «Katılmadım» diyerek önleni
yor. Bunu anlamak mümkün değil. 

Sayın Başkan, bu madde, konuşmamın başında 
da söylediğim gibi, yasa tasarısının önemli ikinci bir 
maddesi. Bununla mevcut vakıfların tüzelkişilikleri 
kanunla kaldırılıyor ve yine bu özel hukuk tüzelki
şisi olan vakıfların mal varlıkları yine kanunla bir 
başka özel hukuk tüzelkişisinin mamelikine intikal 
ettiriliyor. 

Bunun Anayasaya aykırı olduğunu arz etmiştim, 
tekrarlamayacağım. ' Ancak bu maddede, üzerinde 
önemle durulması gereken bir konu var; hükümet bu 
konuyu burada açıklamaya mecburdur arkadaşlarım. 
Maddenin ikinci fıkrasını okuyorum : «Yukarıdaki 
fıkrada yazılı sürede işlemlerin yapılmaması halinde, 
sürenin hitamında, devir, teslim ve terkin işlemleri 
kanunen yapılmış sayılır» Eğer devir yapılmışsa bu 
tarihte, yapılmamışsa en geç üç ay içerisinde hükmî 
şahsiyet kalkmış olur. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan açıkça söy
ledi; bugün bu vakıflara hâkim olanlar kuvvetlerdir; 
kuvvet komutanları ve kuvveti yöneten subaylar ve 
vakıfların, ordudan gelmiş olan, Türk Silahlı Kuv
vetlerinden gelmiş olan - sayın Bakanın dikkatine su-
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nuyorum; şu kuvvetten, şu kuvvetten demiyorum -
Türk Silahlı Kuvvetlerinden gelmiş olan kişilerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben Türk Silahlı Kuv
vetlerinin hiçbir ferdinin yüce Meclisin çıkaracağı ka
nuna karşı geleceğini düşünemiyorum bile. Hükümet, 
tasanda, bu ikinci fıkrayı hangi zaruretle getirmiş
tir? Hükümet, hangi zaruretle, Türk Silahlı Kuvvet
lerinden herhangi bir kişinin, bu vakıf yöneticilerinin, 
bu vakfa etki yapmak, emir vermek durumunda olan 
kişilerin, herhangi bir kişinin, hangi nedenlerle ka
nun emrine uyamayacağını düşünmüştür; eğer böyle 
bir düşünce, böyle bir ihtiyaç duyulmasaydı, şimdi
ye kadar hiçbir yasada rastlanamayan bir garabetle, 
«üç ay içinde sen bunu yapmazsan ben kanunen ya
pılmış sayarım» derdi? Bu sualin cevabını Sayın Ba
kandan rica ediyorum. Bundan önce Sayın Bakandan 
yine iki sualim oldu, cevap lütfetmediler. Rica edi
yorum, beni tekrar soru sorma durumuna getirmesin-
ler, cevap versinler. Eğer cevap vermezlerse, yerime 
oturduğum zaman soru hakkımı kullanmak mecburi
yetinde kalacağım. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, soru hakkınızı her 

zaman kullanabilirsiniz. Yalnız, her sorunuzun mad
de ile ilgili olması şartıyla., 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Tabiî Sayın Başkan; ben bunun bilincindeyim, zatı-
âliniz de onu takdir yetkisini haizsiniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; biz kanunu savunurken meseleyi çok 
açık olarak ortaya koyduk; bir maddesinde böyle, 
bir başka maddesinde öyle; bir meselede böyle, bir 
başka meselede başka türlü düşünmüyoruz. 

Şimdi deniyor ki, «Burada dul ve yetimlere tah
sis yapılmıştı. Yukarıda bizim parti bunu bir öner
geyle getirdi ve hükümetin bir bakanı kabul etti, bu
rada hükümetin bir bakanı kaldırıyor.» 

Bizim, bu kanunda Anayasayı ihlal ettiğimiz söy
leniyor. Ne yapıyoruz? Türk Silahlı Kuvvetleri için 
kurulmuş 3 tane vakfı, aynı gaye için tek bir vakıf 
altında birleştiriyoruz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Emirle. 

BAŞKAN — Lütfen... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Devamla) — Aynı gaye; bağışta bulunan
ların aynı gayesi; yine Türk Silahlı kuvvetlerinin bu 

üç kuvveti güçlendirilecek; ama, o, partisi adına ko
nuşan sayın milletvekilimiz, grupta önerge veriyor, 
bu paranın bir kısmını dul ve yetimlere ayırıyor. O 
zaman Anayasaya aykırılık söz konusu değil! 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ba
kanınız katıldı Sayın Bakan. Ben meseleye, «Bu ne 
biçim hükümettir» diye yaklaştım. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Efendim, bakanın katılmış ol
ması hiçbir şey ifade etmez. Deminden beri, işinize 
geldiği zaman Anayasayı müdafaa edersiniz ama, 
Anayasaya bu kadar açık bir hükmü önerge olarak 
verirsiniz ve burada da müdafaa edersiniz! Bir işte 
birlik lazım, aynı düzen lazım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Siz, meseleye; «Nasıl hükümettir» diye yaklaşır
sınız ama, ben bu nasıl hukuk anlayışıdır diye her
halde size sorarım. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Eğer bir yanlışlık yaptıysak düzelttik; ama, siz 
hatada ısrar ediyorsunuz, sopa altından aba gösteri
yor ve diyorsunuz ki : «Üç ay içinde, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin herhangi bir umdesi, bunu nasıl yerine 
getirmezmiş ki, Meclisin bir kanununa ayrıca bir fık
ra koyuyorsunuz? Siz Türk Silahlı Kuvvetlerine gü
venmiyor musunuz Meclis olarak?» 

Evvelemirde ben size soruyroum : Bu vakıflar, 
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı kamu tüzelkişiliği mi
dir? «Değil; bunlar birer özel hukuk tüzelkişisidir» 
diyorsunuz; o zaman siz kendiniz verin onların ce
vabını. Demek ki, muhatap, Türk Silahlı Kuvvetleri 
değil; ama, muhatap, Türk Silahlı Kuvvetleri de ol
sa, onun bir personeli de Meclisin bir kararını yeri
ne getirmezse, buna rağmen yüce Meclis iradesini pe
şin koyuyor. Bunda çekinecek bir şey yoktur; Tür
kiye Cumhuriyetinde en büyük irade yüce Meclistir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Başlangıçtan beri aynı şeyi söylüyoruz; ben inkâr 
etmiyorum, bunların birer özel hukuk tüzelkişisi ol
duğunu, inkâr etmiyorum; ama diyorum ki : Fiilen 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin inisiyatifindedir, Türk Si
lahlı Kuvvetleri tarafından kurulmuştur, kuvvet ko
mutanlıklarının inisiyatifindeki kuruluşlardır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Çe
lişkiye düşüyorsunuz Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Devamla) — Fiilî durumu söylüyorum. Biz 
de bu fiilî durumu hukukî hale getiriyoruz. Aslında 
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şu mesele münakaşa konusudur : Acaba bu kurum
lar, bu vakıflar Anayasaya uygun mudur? Türkiye 
Cumhuriyetini koruma ve kollama görevi Türk Si
lahlı Kuvvetlerine aittir, özel hükmî şahıslara ait de
ğildir. 

Bakın, bize bugün bir şirket yöneticisinden, bir 
sermayedardan tel geliyor, diyor ki : «Bu kanunu 
çıkarmayınız» Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin ko
runma ve kollanması, A, B, C şirketlerinin işi midir? 
Veya özel hükmî şahsiyetlerin işi midir? Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin hangi istikamette silahlarını geliştire
ceği, nasıl yapacağı, herhalde Türk Devletinin kont
rolü altında olmak lazım gelen bir şeydir ve Anaya
sa hükmüdür. Eğer üzerinde münakaşa ediliyorsa, bu 
vakıfların bugüne kadar Anayasaya aykırı olarak 
ayakta kaldıklarını ileri sürebiliriz. Çünkü Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin ve Türk milletinin korunması, kol
lanması Türkiye Cumhuriyetinin kamu kuruluşlarına 
aittir ve şimdi bu kanunla o sağlanıyor ve zannedi
yorum ki, Anayasaya uygunluk sağlanıyor. Bugüne 
kadarki durumun Anayasaya uygun olup olmadığının 
münakaşası, zannediyorum ki .gündeme gelebilir ve 
söz konusudur. 

Saygılarımla arz ediyorum efendim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler.,. Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan 

düzenlemeler sebebiyle hükmî şahsiyetleri son bulan 
vakıflarda ücret karşılığı görevli bulunan personel
den, yeni vakıf bünyesinin ve faaliyetlerinin gerektir
diği personel ihtiyacı dışında kalanların, her türlü öz
lük hakları verilerek Vakıfla ilişkileri kesilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 

TÜRKÂN.TURGUT ARIKAN (Edirne) — Soru 
sorabilir miyim Sayın Başkan? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, soru sorabilirsiniz; 
ancak, Sayın Fırat söz istedikleri için öncelik sırası 
kendilerinde. 

Buyurun Sayın Fırat. 
Sayın Fırat, bir dakikanızı istirham edeceğim. 
Muhterem arkadaşlarım, çalışma süresi dolmak 

üzeredir; görüştüğümüz kanun tasarısı açık oylama
ya tabidir, bu muamelenin tamamlanmasına kadar 

müzakerelerin devamını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; bu tasarının geçici 2 nci mad
desinde; vakıflarda bugüne kadar çalışanların bir kıs
mı, üç vakfın birleşmesinden sonra ihtiyaç kadar 
personelin yeni vakıfta göreve devam edeceğini ve 
ondan sonra kalan kısmının da, özlük hakları saklı 
kalmak şartıyla işlerine nihayet verileceğine amirdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'deki işsizlik du
rumunu biliyorsunuz. Bu vakıflarda acaba kaç kişi 
çalışıyor? Bu soruyu Plan ve Bütçe Komisyonunda 
da sordum ve öğrendim; vakıflarda bugün - her üç 
vakıfta - 30 civarında memur ve 50 civarında işçi ol
mak üzere takriben 80 kişinin çalıştığı söylenmekte
dir. Üç vakıf birleştiği takdirde, ihtiyacın 30 - 40 
civarına ineceği ve 40 - 50 kişinin veya 40 civarında 
çalışanın işine nihayet verileceği söylenmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım, bildiğiniz gibi Türkiye'de işe 
girebilmek için bir yaş sınırı vardır, bir imtihan vardır. 
Burada çalışan personelin belki de büyük kısmı 30 
yaşın üstündedir. Dolayısıyla bu madde çalışanların 
haklarını bir noktada hiçe sayıyor ve onları işsiz bı
rakabiliyor. 

Benim bu konuda bir önergem var. Bu önergem
le, vakıflara bağlı - hepinizin de bildiği gibi - binler
ce işçinin, binlerce memurun çalıştığı fabrikalar var
dır; bunların, buralarda çalıştırılarak, hiç değilse öz
lük hakları saklı kalmak kaydıyla, yeni işyerlerine 
nakilleri ile açıkta kalmalarını, işsiz kalmalarını ön
lemiş oluruz. Bunun için bu önergeyi verdim; lütfeder 
kabul ederseniz otuz - kırk kişinin işsiz kalmasını ön
lemiş olacağız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Buyurun Sayın Türkân Arıkan. 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakanımızın cevaplandırması rica
sıyla iki sorum var : 

Birincisi : Üç vakıfta çalışanlar arasında seçim 
nasıl yapılacaktır; bu konuda ilkeler belirlenmiş mi
dir? 

İkincisi : özlük hakları tazminat dışında neleri 
kapsamaktadır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Şimdi efendim, her kurul, 

ı 
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kendisine lüzumlu olan personeli kendisi tayin eder; 
zannediyorum Türkân Hanımı çağırmayacaklardır. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, ben ciddî bir soru sordum; Sayın Bakan 
da ciddiyetini muhafaza etsinler. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Ben de ciddî cevap verdim 
efendim. 

ikincisi : özlük hakları kanunlarla belirtilmiştir. 
İşçilerin işlerine son verilmesi halinde ödenecek kıdem 
tazminatları, işten ayrılma tazminatları vesair, bunlar 
ödenecektir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Başka soru sormak isteyen var mı? 
MUSTAFA KANI BÜRKE (Denizli) — Soru sor

mak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bürke. 

MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Denizli) — Sayın 
Başkan, bu vakıflara aynî ve nakdî olarak birçok 
kimse - tüzel ve gerçek kişiler - bağışta bulunmuş
lardır. Şimdi bunlar vakıf feshedildiğine göre, tüzel
kişilikleri kalktığına göre, acaba bunlara bağış yapan
lar; «Biz yaptığımız bağışları geri istiyoruz» deme 
hakkına sahipler mi? 

BAŞKAN —Evet. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Şimdi efendim, vakıflara 
bağışlanan mal, bağış anında, vakıf anında artık vak
fın mülkiyetine geçer, bu bir hukuk kaidesidir. Ters 
bir düşünce, bir dava konusu olabilir. Burada şunu 
belirtmek istiyorum : Bu vakıflarda çalışan persone
lin sayısı, işçiler hariç, 44'tür. İşçiler ise, bağlı kuru
luşlarda; yani tesislerde, işletmelerde çalışmaktadır
lar; onların da, prensip olarak, işlerine son vermek, 
o işletmeler yaşadığı müddetçe söz konusu değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Önergeler var okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasanın geçici 2 nci madde

sinin aşağıda belirtildiği şekilde yer almasını arz ve 
teklif ederiz. 

Geçici Madde 2. — Bu kanun ile yapılan düzen
lemeler sebebiyle hükmî şahsiyetleri son bulan vakıf
larda ücret karşılığı görevli bulunan personelden, ye
ni vakıf bünyesinin ve faaliyetlerinin gerektirdiği per
sonel ihtiyacı dışında kalanların her türlü özlük hak

ları saklı kalmak kaydıyla, isteyenler vakfa bağlı ku
ruluşlarda görevlendirilir. 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Coşkun Bayram 
Adana 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Idris Gürpınar 
Muğla 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının geçici 2 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Geçici Madde 2. — Bu kanun ile yapılan düzen
lemeler sebebiyle tüzelkişilikleri son bulan vakıflar
da ücret karşılığı görevli bulunan personel özlük 
hakları ile yeni vakıfta görevlendirilmiş sayılırlar. 

Coşkun Bayram 
Adana 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Idris Gürpınar 
Muğla 

Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre 
okutuyorum efendim. 

Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol ve arka
daşlarının önergesi : 

Görüşülmekte olan yasanın geçici 2 nci maddesi
nin aşağıda belirtildiği şekilde yer almasını arz ve tek
lif ederiz. 

Geçici Madde 2. — Bu kanun ile yapılan düzen
lemeler sebebiyle hükmî şahsiyetleri son bulan va
kıflarda, ücret karşılığı görevli bulunan personelden, 
yeni vakıf bünyesinin ve faaliyetlerinin gerektirdiği 
personel ihtiyacı dışında kalanların her türlü özlük 
hakları saklı kalmak kaydıyla, isteyenler vakfa bağlı 
kuruluşlarda görevlendirilir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
aykırı olan önerge o değil. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade edin... 
Efendim, önergeye komisyon katılıyor mu?.. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKtLl FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, ay
kırı önerge o değil. 

BAŞKAN — Efendim, onu biz takdir ederiz, mü
saade edin. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Nasıl takdir eder
siniz efendim? Başkanlığın takdiriyle ilgili değil ki bu... 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
CAHİT TUMUM (Balıkesir) -^ Yanlış yapıyor

sunuz Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Önergeyi anlama

mışsınız bu cevabınızla. İstirham ediyorum Sayın 
Başkan, lütfen efendim... 

BAŞKAN — Peki efendim, sizin bir itirazınız 
varsa, başladığı zaman bu itirazınızı yapın; muame
le yarıya gelmiş, ondan sonra o önerge değildi, öte
ki önergeydi olur mu? Çok rica edeceğim efendim... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Arkadaş okuyor, 
dinliyorduk. 

BAŞKAN — Olabilir, haklı olduğunuz nokta ola
bilir; ama itirazınızı zamanında yapınız. 

Önergeye komisyon ve hükümet katılmıyor. 
önerge sahiplerinden söz isteyen var mı?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum. 

Adana Milletvekili Coşkun Bayram ve arkadaşla
rının önergesi : 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının geçici 2 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Geçici Madde 2. — Bu kanun ile yapılan düzen
lemeler sebebiyle tüzelkişilikleri son bulan vakıflar
da ücret karşılığı görevli bulunan personel özlük hak
ları ile yeni vakıfta görevlendirilmiş sayılırlar. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEK1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılmıyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Söz istiyorum Sa-
y*n Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum; bu önerge 
ile öteki arasında bir fark varsa lütfen izah edin. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bu önergemle diğer önerge 
arasındaki temel fark şu : Okunan önerge eski va
kıfların tüzelkişilikleri ortadan kalktıktan sonra ku
rulacak olan yeni vakfın faaliyetlerinin gerektirdiği 
zorunlu personel dışında olanların, yani ihtiyaç faz
lası olanların haklarını saklı tutuyordu; oysa bizim
ki böyle bir ayrım yapmıyor. Sebebi şu : Bir konu
yu kanunla düzenliyorsunuz ve bu fevkalade önemli. 
Statüsü belli, vakıf statüsündedir, doğru; ancak, ka
nunla kurulan ve hemen hemen bütün özellikleri, bü
tün organları, faaliyetleri kanunla düzenlenen bir ku
ruluştur. Bu kuruluş, bir kanunla düzenlendiğine gö
re, yine kanunla, fertlerin iradesi dışında, o vakıf
larda çalışan personelin iradeleri dışında, tüzelkişi
likleri sona erdirilip tek bir vakıfta birleştirildiklerine 
göre, o tüzelkişilikleri son bulmuş olan vakıflarda 
çalışan personeli de, ihtiyaç fazlasıdır veya ihtiyaç 
vardır, yoktur tartışmasına girmeden, tümünün öz
lük hakları saklı kalmak üzere yeni vakıfta görevlen
dirilmiş sayılacaktır. Kuşkusuz bu görevlendirme de 
kendi mevzuatına, kendi yönetmeliklerine uygun ola
rak yapılacaktır; çünkü devralınan o personelin ne 
şekilde istihdam edileceğini, hangi görevler için ne 
şekilde kullanılacağını elbette ki yeni vakıf yetkili 
organları düzenleyecektir; ama düşünün ki, bir ka
nunla birtakım vakıfların tüzelkişiliklerine son veri
yor ve tek vakıfta birleştiriyorsunuz; o zaman orta
ya çıkan yeni müessesede, fertlerin kendi iradeleri dı
şında işsiz bırakılmalarını önlemek için bir garanti 
hükmünü de getirmeniz gerekiyor; bu kadar basittir 
efendim. 

Lütfen bu önergeye iltifat buyurun; saygıyla arz 
ederim. 

BAŞKAN - - Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 

Efendim önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. -— Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

— 344 — 



T. B. M. M. B: 118 17 . 6 . 1987 O : 1 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

Tasarı açık oya sunulacaktır. Kupaların sıralar 
arasında dolaştırılmak suretiyle oyların kullanılması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın lütfen. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan var mı?.. Yok. 

\A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bir şahsa ait ihbar ve şikâyet mektupları ne
deniyle yapılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ya
zılı cevabı (7/1836) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Devlet Bakanı Sayın Kâzım 
Oksay tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ederim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Benzerleri daha önce Bakanlığınıza intikal etmiş 
olan ve tarafımdan da 26.2.1986 tarihinde bir no
tuma ekli olarak sunduğum, Bilal Koca'ya ait ihbar 
ve şikâyet mektupları nedeniyle; 16 Nisan 1986 ta
rih ve 2.02.6136 sayılı yazınızla inceleme ve soruş
turma yapılmakta olduğu bildirilmişti. 

Bu konuda yapılan inceleme ve soruşturmanın so
nucu ne olmuştur? 

Oylama işlemi son bulmuştur. Kupalar kaldırıl
sın. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendir

me Vakfı Kanun Tasarısı için 265 oy kullanılmış; 
kabul 189, ret 72, çekinser 4 oy çıkmıştır. Böylelikle 
tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederim. 

Gündemde bulunan kanun tasarı ve teklifleriyle, 
basılıp 16.6.1987 Salı günü dağıtılan, aynı gün «Ge
len Kâğıtlar» da yayımlanan ve 18.6.1987 Perşembe 
günü gündemine girecek olan 594 sıra sayılı Kanun 
Tasarısını görüşmek için, 18.6.1987 Perşembe günü 
saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.15 

TC. 
Devlet Bakanlığı 15.6.1987 
Sayı : 2.02.2752 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

13 Nisan 1987 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1836-8415/ 
32795 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Bi
lal Koca'ya ait ihbar ve şikâyet mektubu nedeniyle 
yapılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna ilişkin 
yazılı soru önergesine verilen cevaplar aşağıda be
lirtilmiştir. 

Bilal Koca'ya ait dilekçe, bu işlerle alakası olma
yan bazı memurların ilimleri kullanılarak çeşitli ma
kam ve şahıslara yazılan dilekçelerden yalnız bir ta
nesidir. 

Yusuf Yıknaz'ın imzasıyla Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanlığına, Er
gin Akdemir imzasıyla Bakanlığıma, Mustafa Aslan 
imzasıyla Anavatan Partisi 11 Başkanı Eymen Top-
baş'a, Münevver Ay imzasıyla Milletvekili Alaattin 
Fırat'a, Halil Kaynar imzasıyla Başbakanlık Teftiş 
Kurulu Başkanlığına, Ömer Tek imzasıyla Başbakan 

• •»• ^ > o - « ^ •<••• 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Turgut 
özal'a hitaben yazılan dilekçelerle Bilal Koca imza
sıyla yazılan dilekçenin tamamının aynı metin ol
duğu ve aynı daktilodan çıktığı, sadece değişik isim
ler kullanılmak suretiyle çeşitli şahıs ve mercilere gön
derildiği anlaşılmaktadır. 

Buna rağmen, yukarıdaki paragrafta sıralanan şi
kâyet dilekçeleri ile ilgili olarak görevlendirilen Va: 

kıflar Genel Müdürlüğünün Başmüfettişlerinden İs
mail Kaya'nın, yaptığı araştırması sonucunda tan
zim etmiş olduğu 14.4.1986 gün ve 11/10 sayılı in
celeme raporunda; 

Dilekçelerdeki isim ve imzaların sahte olduğu ge
rekçesiyle, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanıl
masına Dair Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerime göre 
şikâyet dilekçelerinin incelenemeyeceği kanaatına 
varıldığı, dolayısıyla dosyanın işlemden kaldırılması
nı teklif etmesi üzerine, dosya hıfza kaldırılmış ve 
kanun gereği başkaca bir işlem yapılmamıştır. 

Esasen, bu nevi ihbarlar 1985 yılında İstanbul 
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün mutad teftişi ve bu 
arada yapılan çeşitli tahkikatlarla usulsüz çalışma ve 
işlemleri tespit olunan personel tarafından asılsız 
olarak yapıldığı tahmin edilmektedir. 

Müşteki pozisyonu altında şikâyet dilekçesi gön
deren bu kişilerin, kendi isim ve imzalarını kullanma
maları da, samimî olmadıklarını ayrıca göstermek
tedir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1984 - 1986 yıllarında açılan akaryakıt bayi
liklerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ya
zılı cevabı (7/1866) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakam tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

1. Türikiyemizde 1984, 1985 ve 1986 yıllarında 
açılmış olan akaryakıt bayilikleri hangi illerde ve 
kaçar adettir (Liste olarak bildirilmesini) 

2, Bu akaryakıt istasyonlarının sahipleri kim
lerdir Bazı milletvekilierıinin de bu yeni akaryakıt 

istasyonlarını açtıkları veya sahip şirketlere ortak 
oldukları söylenmektedir .doğru mudur? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 17.6.1987 
Sayı: 2.02.2805 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

15.4.1987 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş
kanlığı 7/1866 sayıli yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
1984 -1986 yıllarında açılan akaryakıt bayiliklerine 
ilişkin yazılı soru önergesi üzerine Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının göndermiş olduğunuz ilgide 
kayıtlı yazınız, Petrol Ofisi Anonim Şirketinin ilgili 
kuruluşlarımızdan olması dolayısı ile Bakanlığımıza 
havale edilmiştir. 

Türkiye'de faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinden 
Petrol Ofisi Anonim Şirketi 1984 yılında 47, 1985 
yılında 158 ve 1986 yılında 241 yeni bayilik; Shell 
Şirketi, 1984'de 14, 1985'de 24 ve 1986'da 38 yeni 
bayilik; BP Şirktei, 1984'de 12, 1985'de 28, 1986'da 
34 yeni bayilik; Türk Petrol, 1984'de 41, 1985'de 39, 
1986'da 93 yeni bayilik ve Mobil Şirketi 1984 -1985 -
1986 yıllarında toplam 128 yeni bayilik açmıştır. Açı
lan yeni bayilik şirketlerine ortak olan müteşebbis
lerin isim ve hüviyetleri Ticaret Sicili Gazetesinde ya
yınlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Ba-
yezit'in, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfına yardım 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1946) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

1. Başkanlığını Sayın Başbakanın eşinin yaptığı 
Türk Kadınını Güçlendirme Vakfına, bütün fonlar, 
KİT, iktisadî devlet teşekkülü ve kamu bankalarınca 
nakdî veya aynî yardım yapılmış mıdır? 

2. Yapılmışsa, Vakfın kuruluşundan 20 Nisan 
1987 tarihine kadar geçen süre itibariyle tutarı ve 
aynî nitelikte olanların parasal değeri nedir? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 16.6.1987 
Sayı: 2.02.2800 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan

lığının 30.4.1987 gün ve 7/1946-8655/33426 sayılı ya
zısı. 

b) Başbakanlığın 7.5.1987 gün ve K. K. Gn. Md. 
18/106-2694/03912 sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-
yezit'in Sayın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru 
önergesine verilen cevap aşağıda belirtilmiştir. 

Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulu 
(Türk Kadınını Güçlendirme) Vakfına bütün fonlar, 
KİT, İktisadî Devlet Teşekkülü ve kamu bankaların
ca nakdî veya aynî yardım yapıldığına dair Vakıflar 
Genel Müdürlüğü dosyalarında bir bilgi mevcut değil
dir. istenilen bilgilerin temini ilgili vakfın teftişi so
nunda ayrıca kontrol edilmek üzere kendilerinden ta
lep edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1986 ve 1987 yıllarında Geliştirme ve Destekleme 
Fonu ile diğer fonlardan ve örtülü ödenekten Türk 
Kadınını Güçlendirme Vakfına ve diğer vakıf ve der
neklere yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm ya
zılı cevabı (7/1949} 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Turgut 
Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için, 
gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. a) 1986 yılında ve 1987 yılının ilk ya
rısında sorunun cevaplandırılacağı tarihe kadar, Ge
liştirme ve Destekleme Fonundan Türk Kadınını Güç
lendirme Vakfına herhangi bir yardım yapılmış mı
dır? Yapılmışsa,, yardımın veriliş amaçlar, verildiği ta
rihler ve tutarlar nedir? 
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b) Böyle bir yardım, hangi kanun ve yönetmelik
lere dayanılarak verilmiştir? 

c) Aynı yıllarda örtülü ödenekten, bu vakfa her
hangi bir ödeme yapılmış mıdır? Yapılmışsa veriliş 
amacı, tarihi ve tutarı nedir? 

d) Aynı yıllarda, mevcut bütçe içi ve bütçe dışı 
diğer bütün fonlardan bu vakfa, herhangi bir yar
dım yapılmış mıdır? Yapılmışsa, veriliş amacı, fon
ların adları, tarihleri ve tutarları ayrı ayrı nedir? 

e) Sözkonusu amaçların neden Devlet tarafın
dan gerçekleştirilmesi yerine, Sayın Başbakanın sayın 
eşinin başkanı olduğu vakıf tarafından gerçekleştiril
mesi tercih edilmektedir? Bu uygulamadaki politik 
amacınız nedir? 

Soru 2. Soru l'de belirtilen fonlardan ve örtülü 
ödenekten başka herhangi bir vakfa veya demeğe 
herhangi bir yardım yapılmış mıdır? Yapılmışsa, va
kıf ve derneklerin adları, fonların adları, yardımların 
amaçları, veriliş tarih ve tutarları ayrı ayrı nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 15.6.1987 
Sayı: 2.02.2754 

Tükiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
nın 1.5.1987 gün ve 7/1949-8662/33493 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 7.5.1987 gün ve K. K. Gn. Md. 
18/196-2711/03946 sayılı yazısı. 

Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın Sa
yın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine 
verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1986 yılında ve 1987 yılında, Geliştirme ve Des
tekleme Fonundan, örtülü ödenekten, mevcut bütçe 
içi ve'bütçe dışı diğer bütün fonlardan (Türk Ka
dınını Güçlendirme) Vakfına veya herhangi bir va
kıf ve demeğe de yardım yapılmamıştır, örtülü öde
neği hangi amaçla kullanılacağı kanunla belli edilmiş
tir. Amaç dışı sarfiyat sözkonusu değildir 

(Türk Kadınını Güçlendirme) Vakfı 30 gerçek ki
şi tarafından şahsî paralarından (30 000 000.—) (Otuz 
milyon) TL. tahsis edilerek kurulmuştur. Anapara ile 
birlikte vakfın yaptığı diğer faaliyetlerden, (balo, ker
mes, çiçek panosu vb.) elde edilen gelirler ile, bütün 
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bunların bankada,, faizlendirilerek elde edilen gelirlerle 
faaliyetini1 sürdürmektedir. 

Diğer pek çok vakıf tarafından yapıldığı gibi Dev
lete yardımcı olarak, kadın, anne ve çocuk sağlığı, 
eğitimi ve sosyal seviyenin yükseltilmesi için faaliyet
ler yapmaktadır. 

Esasen vakıflar Devlete yardımcı olmak üzere ku
rulurlar. Vakıfların kurulma sebebi budur. 

örneğin, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre 
kurulu (Türk Eğitim) Vakfı da, kendi şahsî imkân

larıyla, Devlete yardımcı olmak üzere, öğrencilere 
burs vermektedir. 

Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı da yine Devle
te yardımcı olmak üzere aynı içerikte faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 
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2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasansına Verilen Oyların Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Aîbayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 

Ansan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım tpek 
tsmet özarslan 
Hasan Adnan. Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer. 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 
Vahit Haleföğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. fbrahim Karal 

Üye Sayısı : 400 

Oy Verenler : 1 

Kabul Edenler : '. 
Reddedenler : 

Çekinserler : 

Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler : 

>62 

il 5 
45 

2 

— 
35 

3 

(Kabul Edenler) 

Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
A1H Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel J f ^ r 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrui Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
tsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL1 

Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat ÖztekSn 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi ÇelMcaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal İğrek 
Fahir Sabunliş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrui Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 

Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahatvin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celâl Güzel 

— 349 — 



M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Abdıırrahman Demfirtaş 
ihsan Gürbüz 
Kararan Karaman 
Hamil: Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 

• IÇEL 
Rüştü Kâzım Yüceden 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Afcyürdk 
İSmren Aykut 
M. Vehbi D'inçerfer 
H. Hüsnü Doğan 
Halil Orhan Ergüdar 
ismail Safa Giray 
Ömer Ferrulh îllter 
Mahımıet Kaıfkasılıgü 
Alltan KaıVafc 
R. Ercüment Kbnukman 
Turgut özal 
ibrahim özdemir 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
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Saim Bülend Ulusu 
ibrahim Ural 
Fazıl Osman YÖney 

ÎZMIR 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Meh^ıet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek l 

Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 
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KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
ilhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet İlhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

'MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mekin Sarıoğlu 
ismet Turhangil 

MARDİN 
sBeşar Çelebioğlu 

Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz E 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
tdris Gürpınar 

MUŞ 
Nazmi önder 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
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Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet KaraevM 

TOKAT 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Cahit Karakaş 
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(Reddedenler) 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

ANKARA 
Mehmet Seyfi Oktay 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

BALIKESİR 
Cahit Tutum 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklaı 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Lezgin Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 

İSTANBUL 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Doğan Kasaroğlu 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KONYA 
Vecihi Akın 
Emin Fahrettin özdilek 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

ZONGULDAK 
Koksal Toptan 

(Çekinserler) 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 

HATAY 
M. Murat Sökmenoglu 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Necdet Calp (İz.) 
Hüseyin Barlas Doğu 

Alpaslan Pehlivanlı 
Nejat Abdullah Resuloğlu 

ANTALYA 
Ümit! Halûk Bavulken 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
t Cenap Ege (Bşk. V.) 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 

BOLU 
Turgut Yaşar Gtilez 

BURDUR 
Sait Ekinci 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Nevzat Yağcı 

ERZURUM 
ilhan Araş 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

Cemal Büyükbaş 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 

İSPARTA 
FaCma Mihribaın Erden 
Mus/taifa Kemal Toğaıy 
Ibralh'üm Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Biçentürk 
Meihmet Kocabaş 
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Edip Özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Yaşar Allbaıyrak 
Sabit Baitumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Hayrettin Elmas 
Hüseyin Avni Güler 
Leyla Yenüay K'öseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay Öney 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Vural Anlkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emürbayer (I. A.) 
Fikret Ertan 
Erdal İnönü 
Yılmaz önen 
özdtemdr Pehlivanoğlu 
Işılay Saygın 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Salbri Araş 
Aziz Kaygısız 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya | 
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KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
AbdulhaJıim Araş (Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Kadir Demir 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Kemal Or 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükugur 

MANİSA i 
Mehmet Timur Çınar 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğhı 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Muzaffer İlhan | 

(Açık Ü) 

İSTANBUL 

KAHRAMAN* 

TRABZON 

17 . 6 . 1987 0 : 1 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Nihat Akpak 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Mehmet Aydın 
Hüsamettin Cindoruk 
Berati Erdoğan 

SİİRT 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
Özer GürMz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir | 

melikler) 

: 1 

4ARAŞ : 1 

: 1 

1 Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Cemal Özdemir 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELt 
Ali Rıdvan Yıldırım (İ. A.) 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 

VAN 
Mirza Kurşuniııoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar (1. A.) 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Rıza Öner Çakan 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

» • • « 
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanun Tasansuıa Verilen Oyların Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

400 
265 
189 

72 
4 

132 
3 

(Kabul Edenler), 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet DeMceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım İpek 
İimet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hü*eyin Ca'hüt Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Vahit Halofoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AHİ Dizdaroğlu 
Sudi N«f'e Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Raîct İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

Kâzım Oksay 
Fuat öztekîn 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet Kurtcebe Aüpte-
rrnoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal İğrek 
Fahir Sabunüş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
S, Hüsamettin Konuksever 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Ak bul ut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celâl Güzel 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahman Demıirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
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İSPARTA 
Mötin Ataman 
Faıtma Mihriban Erden 
ibrahim Fevzi Yaman 

ÎÇEL 
Möhmet Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Belıüç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh İliter 
Mehmet Kafkaslıgü 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğiu 
Turgut özal 
Mustafa Tınaz Titiz 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Işüay Saygın 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
tlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 
Orhan Otağ 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Saffet Ser* 
Abdullah Tenekeci , 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 

Mustafa Kalemli 
A. Necati Kar&'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin EmiroğJü 
Ahmet Ilhami Kösem 
Fahri Şahia 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranh 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Bidem • 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 

MUŞ 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Fahrettin Kunt 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 

(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Neriman Elgin 
Ha l i İbrahim Karni 
Mehmet Seyfi Oktay 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

AYDIN 
Halü Nüshet Goral 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Cahit Tutum 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetün 

' (DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halü İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeylhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hılmü Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRÜ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
M, Murat Sökmenoğlu 
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İSTANBUL 
Ömer Necati Cengiz 
Yılmaz ihsan Hastürfc 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz Önen 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

ADANA 
Ledin Barlas 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
tbrabim Taşdemir 

ANKARA 
Eşref Ak iner 
Necdet Calp (tz.) 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Resüloğlu 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güven Gurk an 
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KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 

KONYA 
Vecihi Akın 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Abdullah Çakırefc 
Sümer Oral 
ismet Tunhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Kenan Nuri Nehrozoglu 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 

AYDIN 
1. Cenap Ege (Bşk. V.) 
Osman Bsgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
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NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Salih Akan 

DİYARBAKIR 
Hayrettin Ozansoy 

KONYA 
Emin Fahrettin Özdilök 

Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
Mustafa Rüştü Taşar 

TOKAT 
Cemal özdemir 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Koksal Toptan 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Ahmet Yılmaz 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

İSPARTA 
Musltafa Kemal Toğaıy 

İÇEL 
tbraihim Aydoğan 
Hükmet Bicenftirk 
Ali lihısan Elgin 
Edip özgenç 
Durmuş Fîkri Sağlar 

İSTANBUL 
B. Doğancan Akyüreık 
Yaşar Albayrak 
Sabit Batumlu 

(Çekinserler) 

(Oya Katılmayanlar) 
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Hüseyin Avni Güler 
Doğan Kasaroğlu 
Alıtan Kavak 
Feridun/ Şakir Öğünç 
Tülay öney 
İbrahim özdemir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Ahmet Memduh yaşa 

ÎZMfR 
Vural Ankan 
Hüseyin Aydemir 
Erdal İnönü 
özdemir Pehlivanoğlu 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Ülkü Söylemezoğlu 
KARS 

Sabri Araş 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kalıkçı 
İbrahim özbıyık 

Cengiz Tuncer 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Kemal^Or 

^ MANİSA 
Mehmet Timur Çmar 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
4aydar Özalp 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Mehmet Aydın 
Hüsamettin Cindoruk 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal PalaoğÜu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Ahmet Karaevli (B.) 

TOKAT 
Selim Koçafcer 
Enver özcan 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Mümtaz Güle? 
Mehmet Topaç 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar (t. A.) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Rıza Öner Çakan 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL 

KAHRAMANMARAŞ 

TRABZON 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

118 İNCİ BİRLEŞİM 

17 . 6 . 1987 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve.27 arkadaşının, Taşdelen Menba Suyunun ihalesi 
ve ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derece
sini ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi fi 0/60) 

2. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 
11 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığınca yaptırılan garaj ve lojman inşaatlarının teknik 
projelerine uymadığı, eksik ve kalitesiz yapıldığı, faz
la ödemede bulunulduğu ve bazı büro malzemelerinin 
yüksek fiyatlarla değiştirildiği iddialarının gerçeklik 
derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların İşkence 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 Milletvekili Enver Özcan'ın. Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUÖSAN Fabrikasına iliş

kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) ' 

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

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

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

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

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

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

•10. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİB1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

11. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpmar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

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

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



14. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

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

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

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

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

19. — 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) 

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

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

22. — 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) 

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

24. — 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) 
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25. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al'tuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
[ kar'ın, Diyarbakır ilinde turizmin geliştirilmesi için 

ae gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

27. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia-

ı sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

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

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

30. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 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) 

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

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

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

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

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



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

36. -T- 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) 

37. — Istan'bul Milletvekilli 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) 

38. — Zonguldak Milletvekili İsa 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) 

39. — 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) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli kaynaiklıardan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

41. — 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) 

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

43. — Diyarbakır Milletvekili Mafemud 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) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır Hinde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 
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| 45. — 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) 

46. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye a-it 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) 

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

48. — 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) 

49. — 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) 

50. — 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) 

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

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

53. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 

I Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

İ 54. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

55. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 
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56. — Konya Milletvekili Salim Erel'dn, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

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

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

59. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) (1) 

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

61. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola
rak Devlet İstatistik Enstitüsünce alman karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

62. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO İşletmesine ait bilet satış kulü
belerinin özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) (1) 

63. — 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) 

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

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

66. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli ve 
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

67. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

68. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 
Turgut Özal'ın maiyetindekii görevlilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (1) 

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

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

71. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Dağ
cılık Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1011) (1) 

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 Erel'in, 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 Kaldir 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. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

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

77. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle ilçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya-



pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

78. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

79. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

80. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankara'n iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 

81. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

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

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

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

85. — İstanbul 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) 

86. — 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) 
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87. — 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) 

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

89. — 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) 

90. — 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) 

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

92. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı kurtulmasına hak kazandıkları için baş
vuruda bulunan yörelere ve başvuruların sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından »özlü soru önergesi (6/1028) 

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

94. — Gaziantep Milletvekili Feyzulla'h Yıldırır'ın, 
Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerine bağlı bazı 
köylerdte deprem nedeniyle konutları hasar gören va
tandaşların açıkta bırakıldığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başlbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi {6/1029) (1) 

95. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur
dumuza giriş yapan kişflierden AİDS belgesi istenme
sinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1030) (1) 

96. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, Doğu ve Güneydoğu Anadoluya yerleşmek 
maksadıyla kaçak olarak ülkemize geçen İran, Irak 
ve Suriye vaıtaodaşı bulunup bulunmad'ığma ve bu 
kişifer" hakkında ne gibi işleım yapıldığına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) (1) 
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97. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın, 

Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bif şahsın götürüldüğü keşif 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

98. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
m, İzmir İli Ödemiş İlçesinde yaptırılacak «Kültür 
ve Sanat Merkezi» inşaatı için yapılan ihaleden Be
lediyece vaz geçildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

99. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yap:hp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

100. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Rahıtat-ül Alem-ül İslam adlı örgütün ülkemizi ilgi
lendiren faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler alındı
ğına il'işkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 
(D 

101. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, yurt 
dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye 
meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah mikta
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1041) 
(D 

102. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-' 
menoğlu'nun, Antalya - Kaş İlçesine bağlı Çukurbağ 
Yarımadasında yapılan turistik tesis inşaatına mani 
olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memur
ları tarafından gasbedıldiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1042) (1) 

103. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır* 
in, Antalya - Kaş tlçesi Çukurbağ Yarımadasında ya
pılmakta olan turistik tesis inşaatının durdurulduğu 
iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

104. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı 
İslam ülkeleri konferansı toplantılarında alman karar
lar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve 
kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1044) (1) 

105. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 172 
nci Mekanik Piyade Alayında görevli bir teğmenin 
ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1050) (1) 

106. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Sov
yetler Birliğinden alınacak doğal gazın alımına, 
nakline ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

107. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural.'ın, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
deki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

108. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Aşkale Kandilli Belediyesince yaptı
rılan hayvan pazarının KÖYTÜR adlı bir şirkete ba
ğışlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1058) (1) 

109. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, sağ
lık meslek okulları mevcut iken sadece kurs verile
rek yardımcı sağlık personeli yetiştirildiği iddiasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/1059) (1) " 

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

111. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
İstanbul İlinde Belediye tarafından açılan veya ya
pım hatasından kaynaklanan çöküntüler nedeniyle 
oluşan çukurların sebep olduğu kazalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

112. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Ankara - Çankaya Belediyesince yaptırılan kaldırım ve 
bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1062) (I) 

113. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
İstanbul - Kadıköy Belediyesince yaptırılan kaldırım 
ve bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) (1) 

114. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, Reklam
cılar Derneğinin bir gazeteye reklam ambargosu uy
guladığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1064) (1) 

115. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

116. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

,117. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin-



li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

118. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle' istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

119. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek-
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 

120. —Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 

121. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 

122. —. Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/985) 

123. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

124. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

125. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

126. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SEIA anlaşması ile Amerika'nın -ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

127. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/990) 

128. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

129. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin M'illî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner-

-gesi (6/992) 
130. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, ta

şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletin zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) 

131. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

132. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER-
DEMİR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 

•133. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner-
gesli (6/996) 

134. — Amasya Milletvekili Kâzım İpek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997) 

135. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

136. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İstan
bul - Şehzadebaşı Camii İmamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

137. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, İs
tanbul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

138. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve. so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına iliş
kin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

139. — Balıkesir Milletvekili Davut Albacıgil'in, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin-
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ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika- j 
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) 

140. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) 

141. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, İstan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi
len bir şahsa ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/1024) 

142. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavının iptal edilmesinin nedenime ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

143. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
6 Kasım 1983 tarihinden bu yana haklarında soruş
turma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1026) 

144. — Adıyaman Miilletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman - Besni İlçesinde yapımı tamamlanan 
huzurevinin hizmete açılmama nedenine ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1036) 

145. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, üniversitelerdeki «çağdaş kıyafet» uygulama
sına ilişkin Başbakandan sözlü, soru önergesi (6/1037) 

146. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İlinde bölge radyosu kurulmasrve ikinci kanal 
televizyon yayınlarının bu bölgeye de götürülmesi 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1038) 

147. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İline yapılan uçak seferlerinin kaldırılmasının ne
denine ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/1039) 

148. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, şeker 
ithal edileceğine dair iddialara ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

142. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil lin, Ba
lıkesir - Bigadiç İlçesi Çağış Bucağı Güvemçetmi Kö
yünde yapılacak su deposuna ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

150. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Suudi 
Arabistan'a yapılan yolcu ve yük taşımacılığında kar- I 
sıkışılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1053) 

İSİ. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay 
İli Samandağ İlçesindeki Barikan Turistik Otelinin I 

kapalı tutulmasının nedenlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1054) 

152. — Balıkesir Milletvekilli Davut Abacrgil'in, 
yüz liranın altındaki alış verişler için kesilen peraken
de satış fişlerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1055) 

153. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
ekmek fiyatlarındaki farklılığın nedenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan 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. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Kuru
cuları Arasında yer Alan Dört Miilletvekili ile Bir Siya
sî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş-
kanlılk Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 
(Dağıtma tarihi : 21.4.1987) 

3. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

4. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
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Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

5. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek Öğ
retim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek KabuKine 
Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili 
M. Timur Çınar'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/846, 2/444) (S. Sayısı : 575) (Dağıtma tarihi : 
21.5.1987) 

6. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 
8.9.1971 Gün ve 1481 Sayılı Asayişe Müessir Bazı 
Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve iç
işleri komisyonları raporları (2/400) (S. Sayısı : 583) 
(Dağıtma tarihi : 25.5.1987) 

X 7. — Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı Kanunu Tasarısı ve Adalet; Millî Savunma; 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/841) (S. Sa
yısı : 588) (Dağıtma tarihi : 10.6.1987) 

8. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 6 Ar
kadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Altı Ek Madde ile İki Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/467) (S. Sayısı : 589) (Dağıtma tarihi : 
10.6.1987) 

9. — Kadastro Kanunu Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı : 590) (Dağıtma 
tarihi : 12.6.1987) 

10. — Bursa İli Merkezinde Osmangazi, Yıldırım 
ve Nilüfer Adıyla Üç ilçe Kurulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve içişleri; Plan ve Bütçe Komisyonla
rı Raporları (1/856) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tari
hi : 12.6.1987) 

X 11. — 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/861) 
(S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 16.6.1987) 

12. —64 ilçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı, 
Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'ın Zonguldak 
iline Bağlı Karabük İlçesinin Yenice Bucağında Yeni
ce Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun Tek
lifi ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm İzmir İli 
Merkez ilçeye Bağlı Buca Nahiyesinde Buca Adıyla 
Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içişle
ri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/855, 2/34, 
2/116) (S. Sayısı : 585) (Dağıtma tarihi : 15.6.1987) 

13. — 2253 Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kurulu
şu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/867) (S. Sayı
sı : 592) (Dağıtma tarihi : 15.6.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(118 inci Birleşim) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 593 
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 

(1/861) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 22 . 5 , 1987 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
18/101-2002/03818 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.5.1987 tarihinde 
kararlaştırılan «2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiş
tir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Doğal ve kültürel varlıkların korunması, bakımı ve bizden sonraki nesillere aktarılabilmesi, bütün dünya 
ülkelerinde olduğu gibi yurdumuzda da önemli sorun haline gelmiş bulunmaktadır. Hızla değişen yaşam şart
ları, hızlı şehirleşme, nüfus artışı, doğal kaynakların giderek artan bir şekilde tahribi, endüstrileşme ve tek
nik gelişmeler, atalarımızdan kalan kültürel değerlerin korunmasında hızlı ve etkin tedbirler alınmasını zorun
lu kılmaktadır. 

1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ile 5805 sayılı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşki
line ve Vazifelerine Dair Kanun ve 1741 sayılı Kanunun uygulanması sırasında çıkan aksaklıkların gideril
mesi için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 2863 sayı ile 21 Temmuz 1983 tarihinde Resmî Ga
zetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ancak bu Kanunun uygulanmasından kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, özellikle taşınmaz kültür var
lıkları ile ilgili konuların işleyişi ve ata yadigârı ile ilgili maddelerin getirdiği hükümler uygulamalardia bazı 
aksaklıklar getirmiştir. 

Bu durumda, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili olarak yürütülen işlemlerde çıkan sorun
ların çözümlenmesi için 2863 sayılı Kanun yeniden değerlendirilerek bu tasarı metni hazırlanmıştır. 

Tasarı ile getirilen yenilik ve değişiklikler şu şekilde özetlenebilir: 
Bu tasarı ile, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu ve bölge kurullarınca yürütülen görev

ler yeniden değerlendirilerek bunların Koruma Yüksek Kurulu ile koruma kurulları tarafından yürütülmesi 
sağlanmıştır. 
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Koruma Yüksek Kurulunun ilke ve genel kararları alması ve koruma kurulları arasında koordinasyonu 
sağlaması, sayısı artırılacak koruma kurullarının ise bu ilke kararları doğrultusunda tescil, sit ve uygulama ka
rarlan alması sağlanarak, konuların ivedilikle çözümlenmesi amaçlanmıştır. 

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, onarılması ve kültürel amaçla değerlendirilme
si amacıyla, Bakanlığın görüşü alınmak üzere, belediyelere kamulaştırma yetkisi getirilmektedir. 

2863 sayılı kanunda, yalnız I. ve II. grup tescilli taşınmaz kültür varlıkları için getirilen her türlü vergi, 
resim ve harçtan muafiyet, arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeni ile üzerinde kesin inşaat ya
sağı olan parseller için de getMlrriiştir. 

Sit alanı içinde kalması nedeniyle, kesin inşaat yasağı getirilmiş parsel sahiplerinin mağdur olmamaları için, 
malikin başvurusu üzerine parselin başka bir hazine arazisi ile değiştirilmesi hükmü getirilmiştir. 

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım, onarım, restorasyon, muhafaza ve nakil işleri ile bu mak
satla hazırlanacak projelerin yapılmasında işlerlik kazandırılması ve uygulamada çıkan aksaklıkların giderilme
si için, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet îhale Kanununun uygulanmayacağı 
hükme bağlanmıştır. 

Etnoğrafik nitelikli kültür varlıklarının yurt içinde alımı, satımı ve devri serbest bırakılmakta, bu konuda 
yapılacak uygulamalara ilişkin bir yönetmelik hazırlanması hükme bağlanmıştır. 

Osmanlı Padişahlarından Abdülmecid, Abdülaziz, II. Murat, II. Abdülhamid, V. Mehmet Reşat ve Vahi-
dettin ve aym çağda tedavül edilen altın sikkeler, kanun kapsamı. dışında bırakılmış, bunların yurt içinde alımı 
ve satımı serbest hale getirilmiştir. 

MADDELER GEREKÇESİ 

Madde 1. — «Değerlendirme» tanımı kapsamına, kültür ve tabiat varlıklarının kullanımı da dahil edil
miş, tasarıda geçen ifadelerin kısaltmaları belirtilmiştir. 

ıMadde 2. — Bu madde ile korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespitlerinde göz 
önünde tutulacak hususlar, tespiti gerçekleştirecek kuruluşlar, tescil kararı ve bu kararın ilanıyla ilgili işlem
lerin düzenlenmesi hükme bağlanmıştır. 

Tespit sırasında yapıların tarih, sanat, bölge ve diğer özellikleri ile onanla/bilme, muhafaza etme şartla
rının da değerlendirilmesi sonucunda; Devletin imkânları göz önünde tutularak, örnek durumda olan ve ait 
olduğu devrin özelliklerini yansıtan yeteri kadar eserin korunması gerekli kültür varlığı olarak belirlenmesi 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 3. — Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak her çeşit inşaî ve fizikî müdahale için 
Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararlarına dayalı koruma kurullarının izninin alınmasının zorunlu oldu
ğu hükme bağlanmıştır. 

Madde 4. — Bu madde ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün koruma ve değerlendirmede yetkili olduğu ta
şınmaz kültür ve tabiat varlıklarının açıklaması yapılmıştır. 

Ayrıca 2863 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma, kazı ve sondaj yapılan alanların korunmasının ve de
ğerlendirilmesinin Bakanlığın yetkisinde olduğu hükme bağlanmıştır. 

•Madde 5. — Koruma amaçlı imar planında kültürel amaçlara ayrılan, korunması gerekli taşınmaz kül
tür varlıklarının kamulaştırma yetkisinin Bakanlıkça belediyelere verilebileceği hükme bağlanarak, koruma 
konusunida belediyelere imkân tanınmış ve yönlendirilmiştir. 

Ancak Belediyelere devredilebilmesi için koruma kurullarının karar alması, Bakanlığın da devir işlemini 
uygun görmesi öngörülmüştür. 

Belediyelerin koruma kurulları kararı ve Bakanlığın onayı çerçevesinde işlem yapmadığı tespit edildiğinde 
kamulaştırma yetkisinin elinden alınması hükme bağlanmıştır. 

Sit alanı içinde kalması nedeniyle, kesin yapılanma yasağı getirilmiş parsel sahiplerinin mağdur olmama
ları için malikin başvurusu üzerine parselin başka bir hazine arazisi ile değiştirilmesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. — Bu madde ile sit alanlarının koruma amaçlı planlamaları gerçekleştirilerek, bu alanlara çe
şitli aktivitelerin getirilmesi ve bu alanların kentin birer yaşayan bölümü, kentten ayrılmayan bir parça ol
duğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 593) 
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Ayrıca, belediyelerin bir yıl içinde koruma amaçlı imar planlarını gerçekleştirmelerinin sağlanması göz 
önüne alınmış ve madde yürürlükteki İmar Kanunu göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmiştir. 

Belediyelerin plan hazırlık safhasında gerektiğinde Bakanlıktan teknik yardım isteyebileceği hükmü ge
tirilmektedir. 

Madde 7. — Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlemlerin ivedilikle yürütül
mesi için, daha önce Yüksek Kurulca verilen grup kararlan ile uygulama kararları konusunda yetki, ko
ruma kurullarına verilmiştir. 

Madde 8. — İstisnalar ve muafiyetler yeniden değerlendirilerek tek bir madde olarak düzenlenmiştir. 
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım, onarım, restorasyon, değerlendirme, muhafaza ve nakil 

işleri ile hu maksatla hazırlanacak projelerin yapılmasında işlerlik kazandırılması ve arkeolojik kazılarda 
kullanılacak aletlerin alımında uygulamada çıkan aksaklıkların giderilmesi için, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve değişikliklerinin bu konularda uygulanmayacağı 
hükme bağlanmıştır. 

2863 sayılı Kanunda yalnız I. ve II. grup tescilli taşınmaz kültür varlıkları için getirilen her türlü ver
gi, resim ve harçtan muafiyet, arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeni ile üzerinde kesin in
şaat yasağı olan parseller içinde getirilmiştir. 

Kültür varlıklarının korunması maksadıyla tespit, proje, bakım, onarım, restorasyon kazı ve müzelerin 
güvenliği için dışarıdan getirilecek malzemelerin her türlü vertgi, resim ve harçtan muaf olacağı hükme bağ
lanmıştır. 

Madde 9. — Bu maddenin (a) bendinde jeolojik, tarih öncesi ve tarihî devirlere alit kültür ve tabiat 
varlıkları, !(a) bendinin ikinci alt bendinde ise etnoğrafik nitelikli kültür varlıkları belirtilmekte, korunma
sı gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının neler olduğu açıklanmaktadır. 

Böylece, 2863 sayılı Kanunun (a) bendi içerisinde yer alan ve uygulamada 'bazı karışıklıklara sebep olan 
«etnoğrafik» nitelikli kültür varlıklarının tanımına açıklık getirilmek istenmiştir. 

Ayrıca son altı Osmanlı Padişahına ait sikkeler ile aynı çağdaki sikkelerin herhangi bir tescile tabi ol
maksızın alımı, satımı için serbestlik getirilmektedir. Böylece bol miktarda bulunan bu sikkelerin gerçek 
ve tüzelkişiler tarafından değerlendirilmeleri esasa alınmaktadır. 

Madde 10. — Etnoğrafik nitelikli kültür varlıklarının yurt içinde alımı, satımı ve devri serbest hale 
getirilmekte, ayrıca bu konuda yapılacak uygulamalara ilişkin bir yönetmelik hazırlanması hükme bağlan
mıştır. 

Ancak, bu tip eserler her ne suretle olursa olsun yurt dışına çıkarılmak istendiği takdirde, bunların yurt 
dışına çıkarılmaları Bakanlığa bağlı müzelerce veya gümrük kapılarımda buluınldıuırulllacak iıhıtiısas elemanlarınca 
incelenecek ve yuırt dışına çıkması sakıncalı görülenler, değerlendirilmeleri yurt içinde yapılmak şatıyla sahip
lerine iade edilebilecektir. 

Böylece, etnoğrafik nitelikli kültür varlıklarına sahip olan pekçok yurttaşımızın eski eser kaçakçılığı gibi 
ağır bir suçla suçlanması ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu tip eserlere sahip olanların bunları yurt dışına çı
karmaları, ayrıca bir düzen altına alınmaktadır. 

Madde 11. — Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili konuların daha hızlı ve sağlıklı yürütülmesi 
için Yüksek Kurulca ve bölge kurullarınca yürütülen görevler yeniden değerlendirilerek* bunların Koruma 
Yüksek Kurulu ve koruma kurulları tarafından gerçekleştirilmesi sağlanmıştı/. 

Koruma Yüksek Kurulunun görevleri, ilkeleri belirlemek, koruma kurulları arasında gerekli koordinas
yonu sağlamak ve uygulamada doğan genel sorunları değerlendirmek olarak hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca Koruma Yüksek Kurulunun çalışmalarına ilişkin hususlar belirtilmiştir. 
Madde 12. — Koruma Yüksek Kurulunun teşkili yeniden değerlendirilerek, Başbakanlık ve ilgili Bakan

lıkların temsilcilerinden ve Bakanlıkça koruma kurullarının başkanlarından seçilecek üyelerden teşekkül et
tirilmiştir. 

Madde 13. — Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları üyelerinin süreleri ile ilgili hususlar belir
lenmiş olup, üyelere huzur hakkı verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 593) 



Madde 14. — Koruma kurullarının görevleri belirlenmiş ve kurulların çalışmaları ile ilgili hususlar hük
me bağlanmıştır. 

Madde 15. — Koruma Kurullarının sayılarının artırılacağı göz önüne alınarak koruma kurulu üyelikleri 
yeniden değerlendirilmiş ve mahallî idarelerin de temsilcilerinin kurula üye olarak katılmaları sağlanmıştır. 

Madde 16. — Bu madde ile, kanunda geçen bölge kurulları ve Yüksek Kurul ifadelerinin yerine, Koru
ma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları ifadesinin kullanılacağı maddeler belirtilmiştir. 

Madde 17. — Bu Kanunla kurulması öngörülen kurullar teşkil edilinceye kadar, 2863 sayılı Kanunla ku
rulan kurulların görevlerine devam edecekleri ve tasarı ile önerilen yönetmeliklerin altı ay içinde çıkarılması, 
mevcut yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 18. — Yürürlükten kaldırılan maddeler be lirtilmiştir. 
Madde .19., 20. — Bu maddeler yürültme ve 'yürürlük hükümlerini ihtiva etmektedir. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tıırîzm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 12 . 6 . 1987 
ve Turizm Komisyonu 

Esas No. : 1/861 
Karar No. : 10 

TÜRIKÎYE (BÜYÜK MÜLUET MOOHSİ] BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Mİlet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Komisyonumuza havale buyurulan «2863 Sa
yılı Kültür ve Talbialt Varlılkl'arını Köruıma Kanünu'nun Bazı Maldd'deriiriin Değîştirikniesfi ve Bu Kanuna 
Baza Maddeler EMenmesli Balkfcmdakli Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun Iıl.'6jl9i8'7 ıtadlhü toplantısında; Kül
tür ve Turizm Balkanı Sayım Mesut Yılmaz ve Bakanlık danışmanları, Bayındırlık, Maliye 'bakanlıkları teım-
dilcileriyle Tapu ve Kadastro Genel! Müdürünün de iştirakiyle görüşülüp inoelenmiş'tıiır. 

Bilindiği üzere üllkem'izde doğal ve kültürel1 varlıkların korunması ve bakımı önemli sorun haline gel
miştir. Bp sorunların hafiftetöillraesi bakımından tasarıyla Taşınmaz Kültür ve Talbiat Varlıkları Yüksek 
Kurulu ve Bölge Kurularınca yürütülen görevler yeniden değerlmdiriferefc bunları/n Koruma Yü'kiseik Kuru
lu ile Koruma Kurulları tarafından yürütülmesi sağlanmış, bu nedenle korunmaısı ıgereklıi taşınmaz külîtür 
varlıklarının korunması, onarıüması Ve kültürel amaçla değerlendirilmesi maksadıyla, Bakanlığın uygun görü
şü alınmak üzere, ,beliedi(yelere kamulaştırma yetkisi getirilmiştir. 

>*. 
Tasarının tlülmü üzerinde yapılan müzakereler tamaımlandıllötian sonra maddelerin görüşülmesine geçil-

mişfc 
Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri Köm;syonumuzica aynen kalbuıl editoiıştir., 

Tasarının çerçöve 5 iinci maddesiyle 2863 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (a) bendine bir ali bent ile 
metne (ıf) bendi dclenmesi ayrıca (e) bendi de değiştirilmek istenmektedir. ElMenımek istenen (f) bendinin 
dördüncü satırındaki «taşınmaz mal» ibaresinin açıkça ne olduğunun belirtilmesi gayesiyle tasarı metninden 
çıkarılmış yerine «(bina, tesis» İbaresi konulmak suretiyle değiştirilmiş ve madde bu şekli ile Kbımfeyonuımuz-
aa kalbul edilmiştir. 

Talsiarının çerçeve 6 neı maddesiyle değiştirilmek istenen 38*613 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 2 nci 
satanda «doldurur.» kepmesinden sonra «yapılanma hakları ile ilgili müktesep haklar yönetmelikle belirle
nir.» oümleısıi madde meltnine önerge ile ilave edilmiş, madde bü şekli ile Komisyonumuzca kalbul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi Kom'İSyönuımuzea aynen kalbul edilmiştir,, 
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Tasarının çerçeve 8 inci maddesiyle 2863 sayılı Kanunun 21 inci maddesi değirilmek istemektedir. 
Maddenin som fıkrasının 1 inci satırında «işleri» kelimesinden sonra «Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alı
nacak vergi, harç ve harcamalara katılma .paylarından müstesnadır.» cümlesi Komisyonumuzca ilave edilmiş, 
burada kültür varlıklarında yapılan onarım ve inşaat işlerinden alınacak vergi ve harç ve katılma paylarına 
açıklık getirilmiş ve madde Ibu şekli ile Komisyonumuzca kalbul edilmiştir., 

Tasarının 9, 10, 11, 12 nci maddeleri Komisyonumuza avnen kalbul edlilrn t̂ir-j 
Tasarının çerçeve 13 üncü maddesiyle, 2863 sayılı Kanunun 55 inci maddesi değiştirilmek 'Menmekfcedir. 
DeğişltMlmek isitenen 55 inci maddenin 3 üncü satırında yazının hatasından dolayı «Kbruıma Yüksek sj 

Kurulunun» şeklinde yazılan ilbare «Koruma Kurullarının» olarak düzeltilmiş, dördüncü satırdaki bu kurul
lara seçilen üyelerin üyelik mükJdettieri de az görüldüğünden üç yıldan beş yıla çıkarılmış, son fıkranın 1 
inci satırına doğru üyelere verilecek huzur hakkının Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşünün alınarak 
teispilüi yerene bu görüşün her zaiman müspet olamayacağını dikkate alan Komisyonumuz tespitte uygun otoa 
şartının tasarı mdbriine dahil edilmesi maksadıyla «Maliye ve Gümrük Bakanlığının» İbaresinden sonra «uy
gun» kelimesini ilaive etömüş ve madde değişik bu seki ile Komisyonumuzca kalbul ed'ilkn'işttiır. 

Tasarının çerçeve 14 üncü maddesiyle 2863 sayılı Kanunun 57 inci maddesi değistlirilmefc istenmektedir. 

Değiştirilmek istenen 55 inci maddenin (d) bendinin birinci satırında koruma amaçlı imar planlarında 
yapılacak değişikliklere açıklık getirmek maksadıyla «revizyonlarını» kelimesi metinden çıkarılmış, yerine 
«her türlü değiışM'MeriM» ibaresi lave edilmiş, yine aynı maddenin (g) bendinin son satırında diğer (bent
lerin Son kelimesiyle uyumu sağlamak maksadıyla «almaktır.» kelıimesindeki «tır» çıkarılmış madde bu şekli 
ile Komisyonumuzca kalbul edülimlişltir. 

Tasarının çerçeve 15 indi maddesiyle 2863 sayılı Kanunun 38 inci maddesi değiştirilmek istenmektedir. 

Değütişirilmek Manen 58 inci maddenin (c) .bendinin bininci satırında «iüse» kelimesinden sonra «Mgiılıi 
belediye başkanı veya teknik temsilcisi» ibaresi ilave edilmiş, aynı satırdaki «todledıiyece» kelimesi metinden 
çıkarılmış böylece belediye sınırları içindeki .görüşülecek konularla ilgili toplantıya iştirak edecek elemanların 
teknik eleman olması sağlanmış, yüne aynı fıkranın ikinci satırında «seçilecek» kelimesinden sonra gelen 
«Ibtir» kelimesi metinden çıkarılmış, teknik elemanlarının adedimin tespiti valiliklere (bırakılmış, madde bu de
ğişikliklerle Komisyonumuzca kalbul edilmiştir. 

Tasarının 16 ncı maddesi Kbmisyonumuzea aynen kalbulj edlrnlşStir., 

Tasarının çerçeve 17 nci maddesiyle 2İ8İ63 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi değiştirilmek isten
mektedir.; 

Değiştirilmek istenen Geçici • 3 üncü maddesinin ikindi fıkrasının 1 inci satırındaki «altı ay» lık müddet 
işlerin süratlendirillmesi (bakımından «dört ay» olarak tespit edilmiş ve madde bu şekli ile Komisyonumuzca 
kabul edıilmliştir., 
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Tasarının 18, 19 ve 20 nei madkibleri Koırriisyönu muzca aynen kalbul edilrriişitiir* 
İşbu ıtfapıoirumuz havalesi gereğince Plan-üJütçe Komiisiyionun'a tevdi buyurullmialk üzere Yüksek. Başkan

lığa sayigı ile sunulur. 

Başkan 
Behiç Sadi Abbasoğlu 

İstanbul 

ü y e 
Erdal Durukan 

Adana 

Üye 
Osman Esgin Tipi 

Aydın 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Ahmet Büyülkuğur 

Kütahya 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Mustafa Batgün 

Kocaeli 

iBaşkanvekili 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Üye 
Hüseyin Badas Doğu 

Ankara 

Üye 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Muhalifim 

Üye 
lşılay Saygın 

İzmir 

Üye 
Altınok Esen 

Konya 
İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Hayrettin Elmas 

İstanbul 

Üye 
İsmail Saruhan 

Anikara 

Üye 
Mehmet Kafkaslıgil 

İstanbul 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Halis Soylu 

Kars 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu 
"Ekli gerekçe ile karşıyım 

KAJRŞI OY YIAZIS1 

2863 numaralı Kanundaki «Taşınmaz Kültür ve Tabiat VarlMarı Yüksek Kurulu» ve Bölge Kurulıları 
yerine «Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu» ve «Koruma Kurulları»nı 
ikame eden ve bunların görev, yetki ve oluşmalarını düzenleyen maddelerine konunun hassasiyeti ve önemi 
karşusında bu değişikliği güvenli bulmadığım için karşıyım. 

A. Mazhar Haznedar 
Ördü 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 15.6. 1987 

Esas No. : 1/861 
Karar No. : 77 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kumlu tarafından 22.5.1987 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi uyarınca «Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu»nda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen «2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Var
lıklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 15.6.1987 tarihinde yaptığı 112 nci birleşiminde ilgili Hükümet tem
silcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Doğal ve kültürel varlıkların korunması, bakımı ve bizden sonraki nesillere aktarılabilmesi, bütün dünya ül
kelerinde olduğu gibi yurdumuzda da önemli bir sorun haline gelmiş bulunmaktadır. Zamanımızın hızla geli
şen yaşam şartları, süratli şehirleşme, nüfus artışı, doğal kaynakların giderek artan bir şekilde tahribi, endüstri
leşme ve teknik gelişmeler gibi faktörler sonucunda, atalarımızdan kalan kültürel değerlerin korunması için hız
lı ve etkin tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bilindiği gibi, «1710 Sayılı Eski Eserler Kanunu» ve «5805 Sayılı Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtiar 
Yüksek Kurulunun Teşkiline Dair Kanun»un uygulanması sırasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi ama
cıyla «2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu» çıkartılmış, ancak bütün bu tedbirlere rağ
men, taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili konuların işleyişi ve ata yadigârı eserler ile ilgili maddelerin getirdi
ği hükümler uygulamada bazı aksaklıklara yol açmıştır. Tasarı ile, korunması gerekli kültür ve tabiat var
lıklarıyla ilgili olarak yürütülen işlemlerde çıkan sorunların çözümlenmesine ilişkin yeni düzenlemeler öngörül
mektedir. 

Yapılan görüşmeler sonucunda, Hükümete yöneltilen sorulara gerekli bütün açıklayıcı bilgiler alındıktan son
ra, Tasarının tümü Komisyonumuzca da benimsenerek Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
metni esas alınarak maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu metninin Çerçeve 1 inci maddesinin (b) fıkrasının (2) 
ve (3) numaralı bendlerinde yer alan «Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu» ibare-
sindeki «Taşınmaz» kelimesi metinden çıkartılmış, bu değişikliğe paralel olarak Çerçeve 11 ve 12 nci madde
lerde de aynı düzenleme yapılmış; Çerçeve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri ile yü
rürlükten kaldırılan hükümleri kapsayan 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullarının teşkilatlanması maksadıyla, Bakanlar Kuruluna 
kadro ihdas ve iptal etme yetkisi veren bir hüküm Geçici Madde olarak metne eklenmiş, yürürlük ve yürüt
meye ilişkin 19 ve 20 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
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Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvefcüli 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İ Fevzi Yaman 
İsparta 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

İmzada bulunamadı. 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Hakkı Artukaslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Tülay Öney 
İstanbul 

İmzada bulunamadı. 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

İmzada bulunamadı. 

ha Vardal 
Zonguldak 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Hazım Kutay 
Ankara 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İmzada bulunamadı. 

İlhan Araş 
Erzurum 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

M. Turan Bayezlt 
Kahramanmaraş 

İmzada bulunamadı. 

Saffet Sert 
Konya 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

İmzada bulunamadı. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİM 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Vuruklarını Koruma Kanununun Bazı Mcddekıt-ııin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı 

MADİDE 1, — 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3 üncü maddesinin (a) fık
rasının (6) ncı ıbendi ile (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(6) Değerlendirme»; Kültür ve Tabiat Varlıklarının teşhiri, tanzimi, kullanılması ve bilimsel yöntem
lerle tanıtılmasıdır. 

b) Kısaltmalar 
1. «(Bakanlık», Kültür ve Turizm Bakanlığım, 
2- «Koruma Yüksek Kurulu»; Taşınmaz Kültür v-; Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunu, 
3. «Koruma Kurulu»; Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunu, 

İfade eder.» 

MADDE 2. — 2863 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 7. — Korunması gerekli taşınmaz kültür ve ta'biat varlıklarının tespiti Bakanlıkça doğrudan doğ

ruya veya diğer ilgili kurum ve kuruluşların uzmanlarının yardımlarından faydalanılarak yapılır. 
Yapılacak tespitlerde, kültür ve tabiat varlıklarının tarih, sanat, bölge ve diğer özelikleri dikkate alınır. 

Devletin imkânları göz önünde tutularak, örnek durumda olan ve ait olduğu devrin özeliklerini yansıtan yete
ri kadar eser, korunması gerekli kültür varlığı olarak 'belirlenir. 

Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili yapılan tespitler koruma kurulu kararı 
ile tesoJİ olunur. 

Tespit ve tescil ile ilgili usuller, esaslar ve kıstaslar yönetmelikte belirtilir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde veya denetiminde 'bulunan mazbut ve mülhak vakıflara ait taşın

maz kültür ve tabiat varlıkları, gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan cami, türbe, kervansaray, medre
se, han, hamam, mescit, zaviye, sebil, mevltevihane, çeşme ve benzeri korunması gerekli taşınmaz kültür ve 
talbiat varlıklarının tespiti, envanterienmesli Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır. 

Tescil kararlarının ilanı, tebliği ve tapu kütüğüne işlenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 3. — 2863 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 9. — Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma kurullarınca alınan karar

lara aykırı olaraik, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında, her çeşft dnşaî ve fizlikî müdahale • 
de 'bulunmak, 'bunları yeniden kullanıma açmak veya kullanımlarını değiştirmek yasaiktır. Onarım, inşaat, 
tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkama, kazı veya benzeri işler inşaî ve fizikî müdahale sayılır.» 

MADDE 4. — 2863 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, değiştirilmiş 
ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Vakıflar Genel 'Müdürlüğünün idaresinde veya denetiminde bulunan mazbut ve mülhak vakıflara ait ta
şınmaz kültür ve ta'biat varlıkları ile gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan camii, türbe, kervansaray, 
medrese, han, hamam, mescit, zaviye, mevlevihane, çeşme ve benzeri kültür varlıklarının korunması ve değer 
lendirilmesi koruma kurulları kararı alındıktan sonra.Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülür.» 

«Araştırma, kazı ve sondaj yapılan alanların korunması ve değerlendirilmesi Bakanlığa aittir.» 
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BAYİNDİRLİK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KÖMİteTONüNÖN KAİBUL ETTİĞİ 

'MtemrNi 

2863 Seyıh Küttür ve Tabiat Varhldannı Koruma 
Kanununun Bazı MaddeSerinin Dejpstirünıesi ve Bu 
Kanuna Bazı Madrîıeler Eklenmesi Hakkında Kanun 

Tasana 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

IMAiDDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen 'kabul edilmiştir., 

IMAJDOE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Ko-
rnlitsıyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MAİDDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbol edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

A 

2863 Saydı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Konuna 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 

Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var
lıklarını Koruma Kanununun 3 üncü maddesinin (a) 
fıkrasının (6) nci bendi ile (b) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«(6) «Değerlendirme»; Kültür ve Tabiat Varlıkla
rının teşhiri, tanzimi, kullanılması ve bilimsel yöntem
lerle tanıtılmasıdır. 

b) Kısaltmalar. 
1. «Bakanlık»; Kültür ve Turizm Bakanlığım, 
2. «Koruma Yüksek Kurulu»; Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunu, 
3. «Koruma Kurulu»; Kültür ve Tab'it Varlıkla

rını Koruma Kurulunu, 
İfade eder.» 

MADDE 2. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu metninin 3 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metlin) 

MADDE 5, — 2863 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (a) (bendine aşağıdaki alt bent ile (f) bendi eklen
miş ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Koruma amaçlı imar planında kültürel amaçlara ayrılan tescilli yapıların, !bu amaçla onanlıp değerlen
dirilmesi kaydıyla koruma kurularının kararı ve Bakanlığın 'tasdiki ile 'belediyelerce kamulaştırılması yapıla
bilir. Maksadına uygun kamulaştırma yapılmadığı tespit edildiği takdirde yetki geri alınır.» 

«e) Kamulaştırma işlemleri, 'bu Kanun hükümleri ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümlerine göre yapılır.» 

«f) Sit alanı olması nedeni ile kesin inşaat yasağı getirilmiş korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıklarının bulunduğu parseller, malikinin başvurusu üzerine bir başka hazine arazisi ile değiştirileblic. 
Üzerinde taşınmaz mal var ise malikinin başvurusu Üzerine rayiç bedeli 2942 sayılı Kanunun 11 inci mad
desi hükümlerine göre belirlenerek ödeme yapılır. 

'Bu hükümle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.» 

MADDE 6. — 2863 sayıu Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«IMadde 17. — Bir alanın koruma kurulunca sit olarak ilanı, bu alandaki imar planı uygulamasını durdu

rur. Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, koruma kurulu tarafından bir ay içlinde geçiş dönemi yapı 
şartları belirlenir. İlgili valilikler ve belediyeler anılan 'koruma amaçlı, imar planını en geç bir yıl içinde koru
ma kuruluna değerlendirmek üzere vermek zorundadırlari 

Koruma kurulunca uygun görülerek, belediye veya valilikçe, onaylanan koruma amaçlı 'imar planının 
yürürlüğe girmesi lilıe geçiş dönemi yapı şartları ayrıca karar almaya gerek kalmadan kalkar. 

Koruma amaçlı imar planlarının, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları 'bakımından kıs
men değiştirilmesi; ilgili kuruluşlarca gerekli görüldüğü ve bu hususta koruma kurulu kararı alındığı takdirde, 
'koruma kurulu ilgili belediyeye ve ayrıca ilgili kurum ve 'kuruluşlara yazı İle 'bildirir. 

Değişiklik teklifi bu tebligattan sonra en geç bir ay içinde 'belediye meclisince karara bağlanır. Bu süre 
içinde gereken karar alınmadığı takdirde belediye meclisi kararına lüzum kalmaksızın koruma kurullarınca ka
rara bağlanan hususlarda değişiklik teklifi kesinleşir. 

'Belediyeler plan hazırlık safhasında gerektiğinde Bakanlıktan teknik yardım isteyebilirler.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısi : 593) 
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(Bayındırhk, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komkyo- I '(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kaıbul Ettiği Metin) 
nunun Kalbufl! Ettiği Metlin) I 

iMADDE 5. — 28Ö3 sayılı Kanunun 15 inci mad- I MADDE 5. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu-
dösüniin (a) bendine aşağıdaki allt bent ile (f) benkü I rizm Komisyonu metninin 5 inci maddesi aynen ka- -
eklenmiş ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değişltiril- I bul edilmiştir. 
miişftiir. 

«Koruma amaçlı imar puanında kültürel amaçla
ra ayrılan tescili yapıların, bu amaçla onarılıp değer-
lendirimesi kaydıyla koruma kurullarının kararı ve 
'Bakanlığın tasdiki ile belediyelerce kamulaştırılması 
yapıldbiik". Maksadına uygun kamulaştırma yapılma
dığı tespl't ediıldi&i tafcdirde yetki geri alınır.» 
> .«e) Kamulaştırma işlemleri, bu Kanun hüküm

leri ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun bu .Ka
nuna aykırı olmayan hükümlerine göre yapılır.» 

«f) Siiıt alanı olması nedeni ile kesin inşaat ya
sağı getirilmiş korunmalsı gerekli taşınmaz küftür ve 
'tJalbıalt varlıklarının bulunduğu parseller, malikinin 
'başvurusu üzerine bir başka hazine arazisıi ile de-
ğiştirilebMiir. Üzerinde bina, tesis var ise malikimin 
başvurusu üzerine rayiç bedeli 2942 sayılı Kanunun 
İÜ inci »nadidesi hükümlerine göre belirlenerek öde
me yapılır., 

Bu hükümle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle 
belirlenir.» 

İMA0DE 6. — 28163 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi aşağıdaki sekide deği^iritoiştir. 

«Madde 17. — Bir alanın koruma kurulunca sit 
olarak ilanı, bu alandaki /im'ar planı uygulamasını 
durdurur. Yapılanma hakları ile ilgili mülkftesep hak
lar yönetaefikle belirlenir, Koruma amaçlı imar pla
nı yapılıncaya kadar, kloruma kurulu tarafımdan bir 
a'y içinde geçiş dönemi yapr şartlan belirlenir, tlgili 
valilikler ve beledliyelıer anılan koruma amaçlı imar 
planını an geç bir yıl içinde kloruma kuruluna değer-
lendlirmek üzere vermek zorundadırlar. 

Koruma kurulunca uygun görülerek, belediye ve
ya valülikçe, onaylanan koruma amaçlı ilmar planı
nın yürürlüğe girmesi ile geçiş diönemi yapı şartları 
ayrıca karar almaya gerek kalmadan kalkar.: 

Koruma amaçlı imar planlarının, korunması ge
rekli taşınmaz kültür ve taibiat varlıkları bakımından 
küsmen değiştirimesli; İgili kuruluşlarca gerekli gö
rüldüğü ve bu hususta koruma kurulu kararı alındı
ğı takdirde, koruma kurulu ilgili belediyeye ve ayrıca 
ilgili kurum ve kuruluşlara yazı ile (bildirir. 

Değişiklik teklifi bu tebligattan sonra, en geç bir 
ay içinde belediye meclisince karara bağlanır. Bu 

MADDE 6. — Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu metninin 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 593) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADOE 7, — 2863 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 18. — Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının gruplandırılması, maliklerinin müracaat 

tarihinden itibaren üç ay içlinde koruma kurulunca yapılır, Gruplandınlan taşınmaz kültür varlıkları, tapu 
kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilir. Gruplandırma yapılmadıkça, onarım ve yapı esasları belirlenemez. 

Mahallî idareler, taşınmaz kültür varlığı parselinde, ek veya eklenti suretiyle yapılacak veya yeni inşa edilecek 
yapılara ait koruma kurulunca verilen kararlarda veya onaylanmış kültür varlığı projelerinde değişiklik yapa
mazlar. Ancak, inşa edilecek yapının fen ve sağlık şartlarının mevzuata uygunluğunu kontrol ederler. 

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parselleri, taşınmaz (kültür varlıklarının mahiyetine tesir edecek 
şekil ve surette ayrılamaz ve birleştirilemez.» 

MAIDDE 8. -~ 2863 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İstisnalar ve Muafiyetler 

Madde 21. — Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının bakım, onarım, restorasyon, değerlendirme, muha
faza ve nakil işleri ile bu maksatla hazırlanacak projelerin yapılması ve arkeolojik kazılarda kullanılacak alet
lerin alımı hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu uygulan
maz. 

Birinci fıkranın uygulanmasına dair usul ve esaslar bir yönetmelikle belirlenir. 
Tapu kütüğüne «Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır» ikaydı konulmuş olan ve I inci ve II nci 

grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile, arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı 
olmaları nedeniyle üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve taibiat varlıkları olan par
seller her türlü vergi, reisim ve harçtan muaftır. 

Kültür varlıklarının korunması maksadıyla tespit, proje, bakım, onarım, restorasyon ve kazı ile müzelerin 
güvenliği için kullanılmak şartıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millî Savunma Bakanlığı, Bakanlıkça ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce dışardan getirilecek her tiürlü araç, gereç, makine, teknik malzeme ve kimyevî 
maddeler ile altın ve gümüş varak her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Koruma kurulları kararına uygun olarak bu taşınmaz kültür varlıklarında yapılan onarım ve inşaat iş
leri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 593) 



(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

süre içinde gereken karar alınmadığı takdirde bele
diye meclisi kararına lüzum kalmaksızın koruma ku
rullarınca karara bağlanan hususlarda değişiklik tek
lifi kesinleşir. 

Belediyeler plan hazırlık safhasında gerektiğinde 
Bakanlıktan teknik yardım isteyebilirler.» 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — 2863 sayılı Kanunun 21 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İstisnalar ve Muafiyetler 

Madde 21. — Taşınmaz kültür ve tabiat varlık
larının bakım, onarım, restorasyon, değerlendirme, 
muhafaza ve nakil işleri ile bu maksatla hazırlanacak 
projelerin yapılması ve arkeolojik kazılarda kullanı
lacak aletlerin alımı hakkında 2886 sayılı Devlet İha
le Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunu uygulanmaz. 

Birinci fıkranın uygulanmasına dair usul ve esas
lar bir yönetmelikle belirlenir. 

Tapu kütüğüne «korunması gerekli taşınmaz kül
tür varlığıdır» kaydı konulmuş olan ve I inci ve II nci 
grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür 
varlıkları ile, arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı 
olmaları nedeniyle üzerlerine kesin yapılanma yasa
ğı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan 
parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Kültür varlıklarının korunması maksadıyla tespit, 
proje, bakım, onarım, restorasyon ve kazı ile müze
lerin güvenliği için kullanılmak şartıyla, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Millî Savunma Bakanlığı, Ba
kanlıkça ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce dışarıdan 
getirilecek her türlü araç, gereç, makine, teknik mal
zeme ve kimyevî maddeler ile altın ve gümüş varak, 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

MADDE 7. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu metninin 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 8 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 593) 
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(•Hükümetin Teklif EttÜği Melun) 

MADDE 9. — 2863 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«a) Jeolojik, tarih öncesi ve tarihî devirlere ait, jeoloji, antropoloji, prebiıstorya, arkeoloji ve sanat ta

rihi açılarından belge değeri taşıyan ve ait oldukları dönemin ısoisyal, kültürel, teknik ve ilmî özellikleri ile se
viyesini yansıtan her türlü kültür ve tabiat varlıkları; 

Her çeşit hayvan ve bitki fosilleri, insan iskeletleri, çakmak taşlan (sleks), volkan camları (olbsidyen), ke
mik veya madenî her türlü aletler, çini, seramik, benzeri kalb ve kaçaklar, heykeller, fiıgürinler, tabletler, ke
sici, koruyucu ve vurucu silahlar, putlar, (ikon), cam eşyalar, süs eşyaları (hulliyat), yüzük taşları, küpeler, 
iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve benzerleri, maskeler, taçlar, (diadem), deri, bez, papirüs, parşömen veya 
maden üzerine yazılı veya tasvirli belgeler, tartı araçları, sikkeler, damgalı veya yazılı levhalar, yazma veya tez-
hilpli ki'taplar, minyatürler, sanat değerine haiz gravür, yağlıboya veya suluboya tablolar, muhallefat (religue' 
ler) nişanlar, madalyalar, çini, toprak, cam, ağaç, kumaş ve benzeri taşınır eşyalar ve bunların parçalan, 

Halkın sosyal hayatını yansıtan, insan yapısı araç ve gereçler dahil, bilim, din ve mihaniki sanatlarla il
gili etooğrafik nitelikteki kültür varlıkları. 

Osmanlı Padişahlarından Albdülmecit, Albdülaziz, V. Murat, II. Abdüilhaınit, V. Mehmet Reşat ve Vahi-
detltin'e ait ve aynı çağdaki sikkeler, bu Kanuna göre tescile tabi olmaksızın yurtiçinde alınıp satılabilirler. 

Bu madde kapsamına girmeyen sikkeler bü Kanunun genel hükümlerine tabidir.» 

MADDE 10. — 2863 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«(Madde 24. — Devlet malı niteliğini taşıyan korunması gerekli taşınır külttür ve tabiat varlıklarının Devlet 

elinde ve müzelerde bulundurulması ve bunların korunup değerlendirilmeleri Devlete aittir. Bu gibi varlık-
landan gerçek ve tüzelkişilerin ellerinde bulunanlar, değeri ödenerek Bakanlık tarafımdan satın alınabilir. 

23 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen etnograf ik mahiyetteki kültür varlıklarının yurt içinde alımı, 
satımı ve devri serbesttir. Alımı, satımı serbest bırakılacak etnoğrafik eserlerin hangi devirlere ait olacağı ve 
diğer nitelikleri ile kayıt ve tescil şartları bir yönetmelikle belirlenir. 

Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk'e ait korunması gerekli taşınır kültür varlık-
lan, Bakanlık, Millî Savunma Bakanlığı veya Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kürumulnca satın alına
bilir. 

Ancak, bü tip eserlerden her ne suretle olursa olsun yurt dışına çıkarılacakların kontrolü, Bakanlığa 
bağlı müzelerce yapılabileceği gibi bazı gümrük çıkış kapılarında bulundurulacak ihtisas elemanlarınca da 
yapılabilir. Hangi kapılarda ihtisas elemanı bulundurulacağı bir yönetmelikle belirlenir. 

Yapılan kontrol sonunda bu tip eserlerden yurt dışına çıkmasında sakınca görülenler tespit edilerek de
ğerlendirilmeleri yurt içinde yapılmak şartıyla, sahiplerine iade edilirler. 

Bu madde de belirtilen ve alıım, satımı serbest bırakılan eserlerde Devletin rüçhan hakkı mahfuzdur» 

MADDE 11. — 2863 sayılı Kanunun Beşinci Bölümünün adı ile 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları» 

«Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Şekli 
Madde 51. — Yurt içinde bulunan ve bu Kanun kapsamına giren korunması gerekli taşınmaz kültür ve 

* tabiat varlıkları ile ilgili hizmetlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere, Bakanlığa bağlı 
«Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu» ile Bakanlıkça belirlenecek bölgelerde «Ta
şınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları» kurulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 593) 
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Koruma kurulları kararına uygun olarak bu ta
şınmaz kültür varlıklarında yapılan onarım ve inşaat 
işleri Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınacak 
vergi, harç ve harcamalara katılma paylarından müs
tesnadır.» 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kaıbul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 9 uncu maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 10 uncu maddesi aynen 
ka<bul edilmiştir. 

MADDE 11. — 2863 sayılı Kanunun Beşinci Bö
lümünün adı ile 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu ile Koruma Kurulları» 

«Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Şekli 
Madde 51. — Yurtiçinde bulunan ve bu Kanun 

kapsamına giren korunması gerekli taşınmaz kültür 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 593) 
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(Hükümetin Teklif BütJiği Metin) 

Taşınmaz Kültür ve Taibiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır; 
a) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve restorasyonuyla ilgili işlerde uy

gulanacak ilkeleri belirlemek, 
b) Koruma kurulları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, 
c) Uygulamada doğan genel sorunları değerlendirerek görüş vermek suretiyle, Bakanlığa yardımcı olmak, 
Koruma Yüksek Kurulu yılda en az iki defa toplanır. Bakanlık gerekli gördüğünde kurulu olağanüstü 

toplantıya çağırır. 
Koruma Yüksek Kurulu salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılan üyelerin en az dörtte üçünün oyları 

ile karar verilir. 
Koruma Yüksek Kurulunun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 12. — 2863 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Koruma Yüksek Kurulu Üyeliği 

Madde 53. — Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu aşağıda belirtilen üyeler
den oluşur. 

Üyeler; 
1. Bakanlık Müsteşarı, 
2. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, 
3. Bakanlığın İlgili Müsteşar Yardımcıs, 
4. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, 
5. Turizm Genel Müdürü, 
6. Bayındırlık ve İskân Bakanlığının İlgili Genel Müdürü veya Yardımcısı, 
7. Orman Genel Müdürü veya Yardımcısı, 
8. Vakıflar Genel Müdürü veya Yardımcısı, 
9. Koruma kurulları başkanlarından Bakanlıkça seçilecek altı üye, 
Koruma Yüksek Kurulunun başkanı, Bakanlık Müsteşarıdır. 
Müsteşar bulunmadığı. zaman yardımcısı kurula başkanlık eder.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 593) 



(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ve tabiat varlıkları ile ilgili hizmetlerin bilimsel esas
lara göre yürütülmesini sağlamak üzere, Bakanlığa 
bağlı «Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yük-

1 sek Kurulu» ile Bakanlıkça belirlenecek bölgelerde 
«Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları» ku
rulur. 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Ku
rulunun görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıklarının korunması ve restorasyonuyla ilgili iş
lerde uygulanacak ilkeleri belirlemek, 

b) Koruma kurulları arasında gerekli koordinas
yonu sağlamak, 

c) Uygulamada doğan genel sorunları değerlen
direrek görüş vermek suretiyle, Bakanlığa yardımcı 
olmak, 

Koruma Yüksek Kurulu yılda en az iki defa topla
nır. Bakanlık gerekli gördüğünde kurulu olağanüstü 
toplantıya çağırır. 

Koruma Yüksek Kurulu salt çoğunlukla toplanır, 
toplantıya katılan üyelerin en az dörtte üçünün oyları 
ile karar verilir. 

Koruma Yüksek Kurulunun çalışma usul ve esas
ları ile diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Ko- MADDE 12. — 2863 sayılı Kanunun 53 üncü 
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Koruma Yüksek Kurulu Üyeliği 
Madde 53. — Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko

ruma Yüksek Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden olu
şur. 

Üyeler; 
1. Bakanlık Müsteşarı, 
2. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, 
3. Bakanlığın İlgili Müsteşar Yardımcısı, 
4. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, 
5. Turizm Genel Müdürü, 
6. Bayındırlık ve İskân Bakanlığının İlgili Ge

nel Müdürü veya Yardımcısı, 
7. Orman Genel Müdürü veya Yardımcısı, 
8. Vakıflar Genel Müdürü veya Yardımcısı, 
9. Koruma kurulları başkanlarından Bakanlıkça 

seçilecek altı üye, 
Koruma Yüksek Kurulunun başkanı, Bakanlık 

Müsteşarıdır. 
Müsteşar bulunmadığı zaman yardımcısı Kurula 

başkanlık eder.» 

Türiciye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 593) 
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(Hükümetin Teklif Ettiiği Matün) 

MADDE 13. — 2863 sayılı Kanunun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi, Süresi ve Huzur Hakkı 

Madde 55. — Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullarındaki tabiî üyelerin üyelikleri, kurumlarında-
daki görevleri süresince devam eder. Koruma Yüksek Kurulunun Yükseköğretim Kurumu tarafından seçilen 
üyelerinin üyelikleri üç yıl sürelidir. Bu üyeler iki dönemi aşmamak şartıyla yeniden seçilebilirler. 

Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları üyeleri Bakanın lüzum görmesi halinde kurumlarınca de
ğiştirilebilir. 

Üyelikleri sona eren, ölen. istifa eden. hastalık ve görev gereği hariç, bir yıl içinde Koruma Yüksek Kuru
lunun iki, koruma kurulunun dört toplantısına katılmayan veya bir yıldan fazla süre ile yurt dışına giden tem
silci üyelerin yerine yeni üye seçilir. 

Kurul üyelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilecek miktarda hu
zur hakkı ödenir.» 

MADDE 14. — 2863 sayılı Kanunun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Koruma Kurullarının Görev, Yetki ve Çalışma Şekii 

Madde 57. — Koruma kurulları, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararlan çerçevesinde olmak kaydıyla 
aşağıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkilidir. 

a) Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yap
mak, 

b) Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak, 
c) Sit alanlarının tescilinden itibaren bir ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek, 
d) Koruma amaçlı imar planları ile bunların revizyonlarını inceleyip onamak, 
e) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak, 
f) Ttorunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş - olanlarının tescil kaydını 

kaldırmak, 
g) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile ilgili uygulamaya yönelik 

kararlar almaktır. 
Kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler, koruma kurullarının kararlarına 

uymak zorundadırlar. 
Koruma kurullarının, başkan ve başkan yardımcıları üyeler arasından kurulca seçilir. Başkanın yokluğun

da kurula başkan yardımcısı başkanlık eder. 
Koruma kurullarının çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar bir yönetmelikle belirlenir». 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 593) 



(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyo
nunum Kabufll Ettiği Metin) 

MADDE 13. — 2863 sayılı Kanunun 55 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Kurulu Üye
liğinin Sona Ermesi, Süresi ve Huzur Hakkı 

Madde 55. — Koruma Yüksek Kurulu ve koru
ma kurullarmdaki tabii üyelerin üyelikleri, kurumla
rındaki görevleri süresince devam eder. Koruma ku
rullarının Yükseköğretim Kurumu tarafından seçilen 
üyelerinin üyelikleri 5 yıl sürelidir. Bu üyeler iki dö
nemi aşmamak şartıyla yeniden seçilebilirler. 

Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları üye
leri Bakanm lüzum görmesi halinde kurumlarınca 
değiştirilebilir. 

Üyelikleri sona eren, ölen, istifa eden, hastalık ve 
görev gereği hariç, bir yıl içinde Koruma Yüksek 
Kurulunun iki, Koruma Kurulunun dört toplantısına 
katılmayan veya bir yıldan fazla süre ile yurt dışına 
giden temsilci üyelerin yerine yeni üye seçilir. 

Kurul üyelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
uygun görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilecek mik
tarda huzur hakkı ödenir.» 

MADDE 14. — 2863 sayılı Kanunun 57 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Koruma Kurullarının Görev, Yetki ve Çalışma 
Şekli 

Madde 57. — Koruma kurulları, Koruma Yük 
sek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde olmak kay 
dıyla aşağıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkilidir 

a) Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korun 
ması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini 
yapmak, 

b) Korunması gerekli kültür varlıklarının grup-
landırılmasını yapmak, 

c) Sit alanlarının tescilinden itibaren bir ay için
de geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek, 

d) Koruma amaçlı imar planları ile bunların her 
türlü değişikliklerini inceleyip onamak, 

e) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak, 

f) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkla
rından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kay
dını kaldırmak, 

g) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıkları ve koruma alanları ile ilgili uygulamaya yö
nelik kararlar almak. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 13 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 14 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyült Millet Meclisi (S. Sayısı : 593) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 15. — 2863 sayılı Kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Koruma Kurullarının Oluşumu 

Madde 58. — Koruma kurulları aşağıda belirtilen üyelerden oluşur; 
a) Arkeoloji, sanat tarihî, müzecilik, mimarî ve şehir plancılığı konularında uzmanlaşmış Bakanlık ele

manlarından seçilecek üç temsilci, 
b) Yüksek Öğretim Kurulunca, kurumlarının arkeoloji, sanalt tarihi, mimarlık, şehircilik bilim dallarından 

aynı daldan olmamak üzere iki öğretim üyesi, 
c) Görüşülecek konu, belediye sınırları içinde ise belediyece, dışında ise ilgili valilikçe seçilecek bir tek

nik temsilci, 
d) Görüşülecek konu, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile ilgili ise Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünden 

iki teknik temsilci, 
e) Görüşülecek konu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar Bölge Müdürü veya teknik temsil

cisi, 
f) Görüşülecek konu, Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili ise konuyla ilgili teknik temsilci, 
Ayrıca kurula oy hakkı olmamak kaydıyla danışman uzman çağrılabilir». 

MADDE 16. — 2863 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

«EK MADDE — Bu Kanunun 6, 8, 20, 65 inci maddelerinde geçen «Yüksek Kurul, bölge kurulları», «ko
ruma kurulları»; 54, 62 nci maddeden geçen «Yüksek Kurul», «Koruma Yüksek Kurulu»; «Bölge Kurulu», 
«koruma kurulları»; 54 üncü maddede geçen «Yüksek Kurul», «Koruma Yüksek Kurulu» olarak değiştirilmiş-
tir». 

MADDE 17. — 2863 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Geçici Madde 3. — Bu Kanunla kurulması öngörülen kurullar teşkil edilinceye kadar, mevcut kurullar, gö

revine devam ederler. 
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikler düzenleninceye ka

dar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır». 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 593) 



_ 23 — 

(Bayındırlık» İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyo- (PlaıH ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
nunum Kalbull! Ettiği Metan) 

Kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler dahil) 
ile gerçek ve tüzelkişiler,, koruma kurullarının karar
larına uymak zorundadırlar. 

Koruma, kurullarının, başkan ve başkan yardımcı
ları üyeler arasından kurulca seçilir. Başkanın yoklu
ğunda kurula başkan yardımcısı başkanlık eder. 

Koruma kurullarının çalışma usul ve esasları ile 
diğer hususlar bir yönetmelikle belirlenir.» 

MADDE 15. — 2863 sayılı Kanunun 58 inci MADDE 15. — Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Turizm Komisyonu metninin 15 inci maddesi aynen 

«Koruma Kurullarının Oluşumu kabul edilmiştir. 

Madde 58. — Koruma kurulları aşağıda belirti
len üyelerden oluşur; 

a) Arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik, mimarî ve 
şehir plancılığı konularında uzmanlaşmış Bakanlık ele
manlarından seçilecek üç temsilci, 

b) Yüksek öğretim Kurulunca, kuramlarının ar
keoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehircilik bilim dal
larından aynı daldan olmamak üzere iki öğretim üyesi, 

c) Görüşülecek konu, belediye sınırları içinde ise 
ilgili belediye başkanı veya teknik temsilcisi, dışında 
ise ilgili valilikçe seçilecek teknik temsilci, 

d) Görüşülecek konu, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı ile ilgili ise Bayındırlık ve İskân Müdürlüğün
den iki teknik temsilci, 

e) Görüşülecek konu, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü ile ilgili ise Vakıflar Bölge Müdürü veya teknik 
temsilcisi, 

f) Görüşülecek konu, Orman Genel Müdürlüğü 
ile ilgili ise konuyla ilgili teknik temsilci, 

Ayrıca kurula oy hakkı olmamak kaydıyla danış
man uzman çağırılabilir.» 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 2863 sayılı Kanunun geçici 3 ün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 3. — Bu Kanunla kurulması ön
görülen kurullar teşkil edilinceye kadar, mevcut ku
rallar, görevine devam ederler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <$. Sayısı : 593) 

MADDE 16. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 16 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 17 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 
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(Hükümetin TeMif Ettiği Metin) 

MADDE 18. — 2863 sayılı Kanunun 22, 31, 52, 56, 59, 60, 61 ve Geçici 4 üncü maddeleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yüıürlüğe girer. 

MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özd 

Devle* Bak. - Başbakan Yrd.. 
/. K. Erdem 

DevJiet Bakanı 
M. V. Dinçerîer 

Devlet Bakanı V. 
A. Tenekeci 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Saığllük ve Sosyal Yardım Baklam 
M. Kalemli 

Çalışma ve Sosyali Güvenİk Baklanı 
M, M. Taşçıoğlu 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

içişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor (Bakam 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Balkanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C, Aral 

Kültür ve Turtan Bakam 
A* M. Yılmaz 

14 . 5 . 1987 

Devlet Bakanı 
H. a Güzel 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adafet Bakamı 
M. O. Sungurlu 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
t. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
S, N. Türel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 593) 
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren dört 
ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikler düzenlenince
ye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümleri uygulanır.» 

MADDE 1«. — Tasarının 18 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 18 inci maddesi aynen 
ka'bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Koruma Yüksek Kurulu 
ve Koruma Kurullarının teşkilatlanması maksadıyla 
iki ay içinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
eki cetvellerin ilgili bölümlerine ilave edilmek kay
dıyla Bakanlar Kurulunca kadro iptal ve ihdas edilir. 

MADDE 19. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 19 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bayındırlık,. İrnar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 20 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 593) 





Dönem: 17 Yasama Yılı: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 583 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'm, 8 . 9 . 1971 Gün ve 1481 
Sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 

Adalet ve İçişleri Komisyonları Raporları (2 /400) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 
Tarih : 9.2.1987 
Sayı : 11-87/91 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

8.9.1971 ıgüin ve 148li SayıÜı Alsiayişe Müessir Bazı Fiillerin Önllenimıesü Hakkında Kanuna Bir OElk Madde 
Eklenmesi Hakkımda Kanun tleklifiım ve gerekçesi ilıişiikfce sunulimıuşjüuır. 

Gereğini iarz ekledin. 

Saıygılaomıfa,, 

Osman Doğan 
Şanlıurfa 

GEREKÇEl 

Teklifle; Devletlin ülkesi ve ımiilfetiyle bölünmez büDünDüjğüne, Anayasa düzenine ve genel güvenliğe aykırı 
davranışlkri; kapsayan suçiMria iDglili olan ve İçişleri Bakanlığınca »belMenen kişilerin veya ibu suçlardan şayian 
olayların faillerinin yakalanalbillmesine yaırdırncı olanlara, yerierini ya dta k'iimd'ilkiefinıi 'bild'Lrenlfere para ödülü 
verillmesii önıgörüLmektedir., 

Teklifin kanunlaşmasıyla suçluBarın yakalanımalarjınıo gedkmesfi önlenecek; »uç izli ve delillerin tespitli sağ
lanacak; ioday günoelLiğin'i kayıp elömeden suçluların ka-çmiası önlenerek kamuoyu üzerindeki olumsuz etkisi !ber-
taniaf edilecek; olayla ilgili olarak foiügi saibJbi vatandaşlairıımaızun yetkili longanlara ibilg?i vermeleri sağlanarak 
adaletlin gecikmesi önlenecektir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/400 
Karar No. : 42 

20 . 5 . 1987 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MBOLİİSİ BAKANLIĞINA 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın; 8.9.1971 Gün ve 1481 Sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Ön-
lenımietsi Halklkınıda Kamuma Bir Bk Maıdde EiklenmeGİ Halklkında Kanun Teklifi Adalet ve İçişleri bakanlıkları 
temıs'ilcilerıi ile 'teklilf saMbiınin d!e ikatiılmalarıylia Koımisyonuim'uızca imedenip ıgiöinüışüHmüış, gerekçesi uygun gö
rülerde maddelerine geçiknesi ik'albull editaiştir. 

Teklifin 1 inci Maddesinin son fıtkrasıina yapılan ilave lile ilana a'i't esaslarını (da yönetoelıik'le belirleneceği 
hükme bağlanmış, 2 nci ve 3 üncü ımıaddderi aynen kabul edilimisjtlk. 

Raporulmuz İçişleri' Kıolmisyioınuna sunullraak üzıere saygı ile arz olunur. 

Başkam 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 

Başkanvddlii 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Akın Gönen 

Niğde 

Ayhan Reyhan Sakaîlıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Bahri Karakeçili 

Şanıhurifa 

Üye 
Sabri Keskin 
Kastamonu 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

r 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 583) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No.: 2/400 
Karar No.: 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'm; «8.9.1971 Gün ve 14(81 Sayıl* Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Ön
lenmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» ön havalesi uyarınca «Adalet 
Komisyonu»nda görüşüldükten sonra Komisyonumuza gönderilmiş ve Komisyonumuzca da hükümet temsilci
lerinin katılmasıyla incelenip, görüşüldü. 

Sözkonusu teklif; suçluların yakalanmalarının gecikmesini önlediğinden, suç izi ve delillerin tespitini sağla
dığından, olay güncelliğini kayıp etmeden suçluların kaçması önlenerek kamuoyu üzerindeki olumsuz etkisini 
'bertaraf ettiğinden, olayla ilgili olarak bilgi sahibi olan vatandaşlarımızın yetkili organlara bilgi vermeleri sağ
lanarak adaletin gecikmesini önlediğinden Komisyonumuzca da uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Teklifin Adalet Komisyonunca kabul edilen 1 inci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri de aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Kâtip 
Mehmet Umur Akarca > 

Muğla 

Üye 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

Erzurum 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

İstanbul 

Üye 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Başkanvekilı 
Atilla Sın 

Muş 

Üye 
Saffet Sakarya 

Çankırı 

Üye 
Yılmaz İhsan Hastürk 

İstanbul 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 

Üye 
A. Bülent Öncel 

Şanlıurfa 

Sözcü 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 583) 
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ŞANLIURFA MtLLETVBKtLÎ OSMAN DOĞAN'IN TEKLİFİ 

8.9.1971 Gün ve 1481 Sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin önlenmesi Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkındaki Kanuna aşağıdaki ek madde eklen
miştir. 

«EK MADDE 1. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Anayasa düzenine ve genel güvenliğe aykırı suçlarla ilgili; İçişleri 
Bakanlığınca belirlenecek kişilerin veya bu suçlardan sayılan olayların faillerinin yakalanabilmesine yardımcı 
olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü verilebilir. 

İçişleri Bakanlığınca ödül verilenler hakkında koruyucu tedbir alınır. Bu kişilerin kimlikleri açıklanamaz. 

Verilecek ödülün miktarı, şekil ve esasları İçişleri Şakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle yürütülür.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe .girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

8.9.1971 Gün ve 1481 Sayılı Asayişe Müessir Bazı 
Fiililerin önlenmesi Hakkında Kanunla Bir Ek Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Asayişe Müessir Bazı Fiillerin 
önlenmesi Hakkındaki Kanuna aşağıdaki Ek Mad
de eklenmiştir. 

«EK MADDE — Devletin ülkesi ve milletiyle 
ibölıitamez bütünlüğünü Ibozmak, Türk Devletinin ve -
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşünmek, Anayasa 
düzenine ve ©emel güvenliğe aykırı suçlarla ilgili, İç
işleri 'Bakanlığınca belirlenecek kişilerin veya bu suç
lardan sayılan olayların faillerinin yakalanabilmesi
nle yardıımcı olanlara veya yerlerini yahut kimlikleri
ni 'bildirenlere para ödülü verilelbilir. 

îçişleri Bakanlığınca ödül verilenler hakkında 
koruyucu Dedlbir alınır. Bu kişilerin kimlikleri açık
lanamaz. 

Verilecek ödülün miktarı, şekil ve ilana ait esas
lar içişleri Bakanlığınca çıkarılacak ıbir yönetmelikle 
yürütülür.» 

MADDE 2. —Teklifin 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

'MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Dogan'ın; 8.9.1971 Gün 
ve 1481 Sayık Asayişe Müessir Bazı Fiillerin ön
lenmesi hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka-
'bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ümaü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

..<.... ....>.. ma*>m< 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 588 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve 
Adalet; Millî Savunma; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 

(1 /841) 

T, C, 
Başbakanlık 27.4.1987 

Kanunlar ve Kararlar, 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 18/101-2057/01812 

TÜRKftYÎE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.3.1987 tarihinde kararlaş
tırılan «Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türk Silahlı 'Kuvvetleri Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve SaJh.il Güven
lik Komutanlığından meydana geleni bir bütündür. Türk Milleti, bu bütünü meydana getiren parçalar anasında 
bir fark gözetmeksizin bağış yapmak suretiyle Silâhlı Kuvvetlerin güçlenmesin/i istemektedir. Kendi kuvveti
ni güçlendirmeyi amaç olarak kabul eden ve gayeleri arasında önemli bir fark bulunmayan kara, deniz ve 
hava kuvvetleri güçlendirme vakıfları maliyeti çok yüksek oku modern harp, silah, araç ve gereçlerinin 
yurt dışından alımında, yurt içinde buralarla ilgili yatırımlara girmede mevcut imkânları muvacehesinde zor
luklarla karşılaşmaktadırlar. 

Silâhlı Kuvvetleri güçlendirmek amacıyla bağış yapan kişiler, bağışlarını her üç vakfa da bölmek duru
munda kalmakta ve bunun sonucu olarak da bağışların Silahlı Kuvvetlerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde yönlendirilmesi mümkün olmamaktadır. Bu yönlendirmeyi sağlayabilmek bakımından benzer amaç
larla kurulmuş olan kuvvet güçlendirme vakıflarının, Türk Silâhlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı adı altın
da birleşmesi zarurî görülmektedir. Bu birleşme ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçek ihtiyaçları, maddî 
iımkânilar ve günün değişen santiarı göz önüne alınarak dalhia sağlıkla bir şekilde tespit edilecek, yatırımlar için 
daha fazla sermaye birikimi sağlanacak, malî kaynaklar, harp sanayii yatırımlarında merkezî bir sistemle 
muayyen plan ve programlar dahilinde yönlendirilecek, yurt içinde ve yurt dışında ilmî çevrelerle, araştırma, 
(geliştirme üniteleri ile, yatırımcı bakanilıklarla, Devlet Planlama Teşkilâtı gibi kamu kuıruluşjları ve özel sek
törle koordinasyon ve işbirliği için daha 'büyük ve müessir imkânlara sahip olunacaktır. 

Yönetimlin tek merkezde toplanması ile, genel giderler (personel, işletme v.b.) azalıp, merkezî uygulama 
ve denetimde müessiriyeit artacak, bağış yapacak kişiler tek bir vakıfla muhatap olacaklarından her üç vakfa 
da bağış yapmak ihtiyacımı duyanların yardım miktarlarının tespitindeki tereddütleri ortadan kaldırıp, yar
dımın basit ve sade bir metotla yapılması sağlanacaktır. Bu zarurî ve faydalı sebeplerle bu Kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. 

http://SaJh.il
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MADDE GEREKÇEUERıl 

IMadde 1. — IBu maddede, Millî Harp Sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayii dallarının kurulması, 
harp silâh, araç ve gereçlerinin satım alınması suretiyle Türk SilaMı Kuvvetlerimin savaş gücünün aıtftırılması-
na katkıda bulunmak üzere, bir Türk Silâhlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kurulması gereği üzerinde 
durularak, Kanunun amacı açıklanmıştır. 

Madde 2. — Bu maddede, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kurulacağı ve kurucularının 
Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay İkinci Başkanı, 'Milî Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Savunma Sa*-
nayii Gel'iştirme ve Destekleme İdare Başkanından teşekkül edeceği hükme bağlanmıştır. 

Genel gerekçede de açıklandığı üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir bütün olduğu dikkâte alınarak, bmv-
dan böyle benzerî vakıflar kurularak yapılacak yardımların dağılmasını önlemek ve yardımların gerçek ihti
yaçlara tahsisimi temin etmek maksadıyla bu amaca yiönelifc başka bir vakıfın kurulamayacağı da ayrıca 
maddede belirtilmiştir. 

Madde 3. — Bu maddede, bu Kanun gereğince kurulacak olan vakfın vergi muafiyeti düzenlenmiştir. 
Madde 4. — Bu maddede, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, yapılacak işlemlerde Türk Kanunu 

Medenisi ile, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 1. — Kanun Tasarısındaki bu Geçici Madde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendir
me vakıflarımın gayrimenkul mallarının, nakit mevcudunun, hem türlü hak, alacak ve borçlarının herhangi 
bir karara hacet kalmaksızın, Kamunun yürürlüğe girmesinden sonra üç ay içerisinde Türk Silâlhlı Kuvvetle
rini Güçlendirme Vakfına intikal ettirileceği ve bu sürenin hitamımda söz konusu vakıfların hükmî şahsiyet
lerinin sona ereceği hükme baığlanmıştır. Ayrıca Kanunda yazılı sürede bu intikâl işlemlerinin yapılmaması 
halinde (bunlarım kanunen yapılmış sayılacağı ve devir, teslim ve terkin işlemlerinin Vakıflar Genel Müdür
lüğü nezaretinde yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

IGreçici Madde 2. — Bu maddede, Türk Silâhlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı kurulmasımdan sonra hük
mî şahsiyeti sona erecek olan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Güçlendirme vakıflarında görevli persone
lin statüleninıiö ve haklarınım ne olacağı hususu hükme bağlanmıştır. 

Madde 5. — Yürürlük maddesidir. 
IMadde 6. — Yürütme maddesidir. 
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Adalet Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/841 
Karar No. ; 38 

7.5.1987 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BASKANLIĞIMA 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanun Tasarısı, Adalet Bakam Sayın Mahmut Oltan 
Sungurlu'nun!, Adalet, Millî Savunma ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerimin de katılmalarıyla Ko
misyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kalbul edilmiş ve Ta
sarınım Geçici Maddesinin 1 inci fıkrasında bulunan «İşleme» kelimesi «Karara-» şeklimde düzeltilmek su
retiyle kalbul ediHmiştir. 

Raporumuz Millî Savunma Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Akın Gönen 

Nİğ̂ de 

Üye 
Hasan Alt ay 

, Samsun 
(Karşıyım 

Başkamvekili 
Mehmet Onur 

Kjalhrarnanmaraş 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 
Karşıyım 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 
Kamuna muhalifim 

Sözcü 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Üye, 
Süleyman Çelebi 

Mardîn 
Gaye ve Anayasaya aykırılığı 

sebebiyle muhalifim 
Üye. 

Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye: 
Mehmet Topaç 

U$afc' 

Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/841 
Karar No. : 4 

21 . 5 . 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tünk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı Komisyonumuzun 20.5.1987 tarihli top
lantısında lilgili Millî Savunma Bakanı ile Adalet, Maliye ve Gümrük bakanlıkları ve Vakıflar Genel Mü
dürlüğü temsilcilerinim iştirakiyle görüşüldü. 

Bilindiği gibi Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Vakıfları yaklaşık 6 yıl önce kurulmuş olup bugüne ka
dar faaliyetlerini devam ettirmişlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Jandar
ma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından meydana gelen yekvücüt bir kuvvettir. Genelkur
may Başkanı da Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında; personel, istihbarat hareıkât, teşkilat eğitim, 
öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler İle ana programlarını tespit etmektedir^ 
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Harp sanayii fevkalade pahalı bir sanayiidir. Genele konivansıyonel gerek nükleer silah, araç ve gereç
ler süratle gelişmekte dolayısıyla de kısa zamanda demode olmaktadır. Hangi harp, silah, araç ve gereçleri
nin yurt dışından ithali, hangilerinin yurt içinde imali çok büyük önem arz etmektedir. 

Üç vakfın birleşitürilerek tek merkezde toplanması hem genel giderleri azaltacak hem de hizmetlerin ras
yonel fair şekilde yapılması sağlanmış olacaktır. 

Tasarının gerekçesinde! arz edilen hususları ve Sayını 'Bakanın verdiği tamamlayıcı bilgileri uygun ve 
yerinde mütalaa eden Komisyonumuz tasarınıın tümünü 'kabul ettikten sonra maddelerin müzakeresine geçmiş
tir. 

Tasarının '1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri! uygun görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında (işleme) kelimesi manayı tam olarak İfade etmedi

ğinden (karara) şeklinde düzeltilmliştir. Yine aynı fıkramın som satırındaki (vakfın) kelimesi (vakıfların) şek
linde değiştirilmiştir. Halen mevcut vakıfların mal vaılığı, kurulacak Türk Silahlı Kuvvetlerimi Güçlendirme 
Vakfına intikal edeceğine göre, metindeki (vakfın) kelmesi (vakıfların) şeklinde değiştirilmiş ve böylece yan
lış anlamaların önüne geçilmiştir. Zira mal varlığı kimin mülkiyetinde ise 3 aylık süre içinde intikalde yet
kili de odur. örneğin, gayrimenkullerin intikallinde mevcut vakıfların yetkili organlara tapuda şerh vermeliki 
Tapu Sicil Muhafızı intikal işlemini yapabilsin. (Aksi takdirde vakıf sözcüğünden kurulacak vakıf anlaşılırsa 
3 ay içinde intikaller aksayabileceği gibi tasfiye Komisyonunda temsil edilmeme ihtimali meVcut vakıfları te
dirgin edebilir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 5 ve 6 mcı maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

işbu raporumuz havalesi gereğince Plan ve Bütçe 'Komisyonuna tevdi buyrulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ömer Ferruh îlter 

İstanbul 

Kâtip 
H. Aydın Arvasi 

Van 

Üye 
Ali Rıza Akaydın 

Çorum 

Üye 
Ali Topçuoğlu 

Kahramanmaraş 

Üye 

iBaskanjvekili 
Nevzat Yağcı 

Elazığ 

Üye 
İsmet Tavgaç 

Bursa 

Üye 
Cevdet Karakurt 

Diyarbakır 

Üye 
E. Fahrettin Özdilek 

Konya 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

Üye 
Muhlis Arıkan 

Samsun 

Sözcü 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
İlker Tuncay 

Çankırı 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

izmir 

Üye 
Mekin Sarıoğlu 

Manisa 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 9.6.1987 

Esas No. : 1/841 
Karar No. : 73 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 24.4.1987 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça ön havalesi uyarınca Adalet Komisyonu ve Millî Savunma Komisyo
nunda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen «Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
Kanunu Tasarısı» Komisyonumuzun 9.6.1987 tarihindeki 110 uncu birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de 
katılmasıyla incelendi ve görüşüldü. 

Bilindiği gibi, Kara, Deniz, Hava, Jandarma Genel (Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile bir 
Ibütün olan Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla çeşitli tarihlerde vakıflar kurulmuştur. Ancak, ge
çen zaman içerislinde gerek bağış ve yardım toplanmasında ve gerekse bu yardımlarla yapılmaya çalışılan 
yatırımlarda çeşitli zorluklarla karşılaşıldığı anlaşılmaktadır. Hatta bağışta bulunanlar açısından her üç vakıf 
arasında tercihle ilgili zorlukların ortaya çıktığı zaman içerisinde müşahede edilmiştir. Diğer taraftan yönetim 
biçimi beraberinde çeşitli sorunlar getirmiştir. Resmî üniformalı komutanların sivil nitelikli vakıf işlerinin 
içine girmiş olması birlik bütünlük ve görevde etkinlik açısından da sakınca yaratmıştır. 

Tasarıyla Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulan vakıfların birleştirilerek, Si
lahlı Kuvvetlerin gerçek ihtiyaçlarının maddî imkânlar ve günün değişen şartları göz önüne alınarak daha 
sağlıklı bir şefk'ilde tespit edilmesi yatırımlar için daha fazla sermaye birikiminin sağlanması, malî kaynak
ların harp sanayii yatırımlarında merkezî bir sistemle muayyen plân ve programlar dahilinde yönlendirilme
di, yurt içinde ve yurt dışında araştırma, geliştirme üniteleri ile, yatırımcı bankalarla, Devlet Plânlama Teşki
latı gibi kuruluşlar ve özel sektörle koordinasyon ve lişbirliğ;i için daha büyük ve müessir imkânlara sahip 
olunması amaçlanmıştır. 

Görüşmelerde; Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı adıyla ve özel hukuk hükümlerine gö
re kurulmuş bulunan bu vakıfların tüzelkişiliklerinin ortadan kaldırılmasının sakıncalı olacağı, yardım top
lamada birbirleriyle yarış halinde olan bu üç vakfın »birleştirilmesi netücesi gelirlerde bir azalma olabileceği 
gibi düşünceler belirtilmiştir. Bu düşünceler ışığında Hükümet temsilcilerine sorular sorularak bilgi istenmiş
tir. 

Hükümet adına yapılan açıklamalarda; Kara, Deriiz, Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının bir
leştirilmesi ile, hizmetlerin daha hızlı bir şekilde yapılacağı, ekonomik açıdan rasyonelliğin sağlanacağı, bir
leşmenin hukukî yönden sakıncalı olmadığı, yardımların azalıp çoğalmasından ziyade yardım ve bağış top
lama şeklinin geleneksel yapıya kavuşturulmasında fayda olacağı ve gerçek ihtiyaçları karşılayacak şekilde 
kullanılacağı 'belirtilmiştir. Bu görüşmelerden sonra Millî Savunma Komisyonu metni esas alınarak mad-
deleririin görüşülmesine geçilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu metnin'in 1 inci maddesi, Silahlı Kuvvetleri personelinden şehit olanların 
dul ve yetimleri ile gazilere gerekli görülen hallerde yardım yapılabilmesi amacıyla bir hüküm eklenmesi 
nedeniyle bu değişiklikle, 

2 nci maddesi aynen, 
3 üncü maddesi diğer vakıflara vergi kanunlarıyla tanınan muafiyet ve istisnaların kurulacak olan vakfa 

da tanınması amacıyla bir fıkra eklenmesi nedeniyle bu değişiklikle, 
Geçici 1 inci maddesi devir işlemleri ve bu işlem nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar ile bu devirden do

ğan kazançların her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulması amacıyla son fıkrada değişiklik yapıl
ması nedeniyle bu değişiklikle, 
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4 üncü maddesi, geçici 2 noi maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 5 ve 6 ncı maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

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

Başkanvekilii 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albayrak 
AJdana 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

M, Memduh Gökçen 
Bursa 

İlhan Araş 
Erzurum 

İ. Fevzi Yaman 
I parta 

Tülay öney 
istanbul! 

Karşı oyum eklidir 

M, Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Karşı oyum eklidir 

Haydar Koyuncu 
Konya 

-

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş; 

Mehmet Deliceoğîu 
Adıyaman 

A. Şamil Kazokoğlu 
(Bollu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Yasar Albayrak 
istanbul 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Karşı oyum eklidir 

Saffet Sert 
Konya 

Arif Toprak 
Niğde 

Muhalifim, şerhim eklidir 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Metin Yaman 
Erzincan 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

H._ Orhan Ergüder 
istanbul' 

Özdemir Pehlivanoğlu 
izmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Çalışanları mağdur edeceği için 
karşıyım 

İsa Vardal 
Zonguldak 
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MUHALEFET ŞERHİMDİR 

Anayasaya, medenî hukukun vakıflar ile ilgili maddeleri (ile bağdaşmayan yönleri nedeni ile muhalifim. 
Arif Toprak 

Niğde 

KARŞI OY 

— Özel Hukuk Tüzelkişisi olan vakıfların, bir yasa ile ortadan kaldırılması gerek Anayasaya, gerek hu
kuk düzenimize aykırıdır. 

— Yasanın geçici 1 inci maddesi ile Vakıf Yönetim kurullarına belli yönde bir karar almaları zorunlulu
ğu getirilmektedir. Yasal geçerlilliği olan bir karar organına « şu kararı alacaksın» şeklinde bir zorlama ya
pılamaz. 

Bu nedenlerle tasarıya tümüyle karşıyız. 

Tülay Öney Turan Bayezit Erol Ağagil 
İstanbul Kahramanmaraş __ Kırklareli 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 588) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; millî harp sa
nayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının 
(kurulması, harp, silah araç ve gereçlerinin satın alın
ması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücü
nün artırılmasına katkıda bulunmak üzere Türk Si
lahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kurulmasını 
sağlamaktır. 

MADDE 2. — Bu Kanunla Türk Silahlı Kuvvet
lerini Güçlendirme Vakfı kurulur. 

Vakfın kurucuları; Millî Savunma Bakanı, Genel
kurmay 2 nci Başkanı, Miillî Savunma Bakanlığı Müs
teşarı ve Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme 
idaresi Başkanıdır. 

Vakfın senedi, Millî Savunma Balkanı tarafından 
Tünk Kanunu Medenisirideki hükümlere göre tescil 
ettirilir. 

Bu amaçla başka bir vakıf kurulamaz. 

MADDE 3. — Bu Kanunla kurulan Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı; 

a) Kurumlar vergisinden (iktisadî işletmeler ha
riç), 

b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset 
ve intikal vergisinden, 

c) Yapılacak her türlü muameleler dolayısıyla 
damga vergisinden, 

Muaftır. 
Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar; her türlü 

vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardım
lar, kurumlar ve gelir vergisi matrahından indirile
bilir. 

MADDE 4. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan 
hallerde Türk Kanunu Medenisi ile, ilgili mevzuat 
hükümleri uygulanır. 

GEÇlCI MADDE 1. — Kara, Deniz ve Hava Kuv
vetlerini Güçlendirme Vakıflarının menkûl ve gayri
menkul malları, nakit mevcudu, nen türlü hakları, 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kara, Deniz ve Hava Kuv
vetlerini Güçlendirme Vakıflarının menkul ve gayri
menkul malları, nakit mevcudu, her türlü hakları, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 588) 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTtĞl METİN 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis-
yonusmuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kara, Deniz ve Hava 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının menkul ve 
gayrimenkul malları, nakit mevcudu, her türlü hak-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; millî harp 
sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının 
kurulması, harp, silah araç ve gereçlerinin satın alın
ması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücü
nün artırılmasına katkıda bulunmak ve Silahlı Kuv
vetler personelinden şehit olanların dul ve yetimleri ile 
gazilere gerekli görülen hallerde yardım yapabilmek 
üzere Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı' 
mn kurulmasını sağlamaktır. 

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyonu metni
nin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanunla kurulan Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı; 

a) Kurumlar vergisinden (iktisadî işletmeler ha
riç), 

b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset 
ve intikal vergisinden, 

c) Yapılacak her türlü muameleler dolayısıyla 
damga vergisinden, 

Muaftır. 
Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar; her türlü ver

gi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar, 
kurumlar ve gelir vergisi matrahından indirilebilir. 

Vakıf, bu tarihe kadar Türk Kara Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı, Türk Hava Kuvvetlerini Güçlen
dirme Vakfı, Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 
vakıflara diğer kanunlar ile tamnan vergi, resim, harç 
muafiyet ve istisnalarından da aynen yararlanır. 

MADDE 4. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kara, Deniz ve Hava 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının menkul ve 
gayrimenkul malları, nakit mevcudu, her türlü hak-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 588) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

alacak ve borçları; herhangi bir işleme gerek kal
maksızın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren en geç üç ay içinde Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vaikfına intikal eder. Devir, teslim ve 
terkin işlemleri sözü edilen süre zarfında Vakfın yö
netim kurulunca yerine getirilir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı sürede işlemlerin yapıl
maması halinde, sürenin hitamında, devir, teslim ve 
terkin işlemleri kanunen yapılmış sayılır. Deviir iş
lemlerinin tamamlandığı tarihte ve herhalde 'birinci 
f(kraldaki sürenin hitamında, bu üç vakfın hükmî şah
siyeti sona erer. 

Devir, teslim ve terkin (işlemleri Vâkıflar Genel 
Müdürlüğü nezaretinde yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan 
düzenlemeler sebebiyle hükmî şahsiyetleri son tmlan 
vakıflarda ücret karşılığı görevli bulunan personelden, 
yeni vakıf bünyesinin ve faaliyetlerinin gerektirdiği 
personel ihtiyacı dışında kalanların, her türlü özlük 
hakları verilerek Vakıfla ilişkileri kesilir. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. - Başbakan Yırd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 
Devlet Bakanı V. 

A. Karaevlî 
Millî Savunma Bakanı 

Z. Yavuztürk 
Maliye ve Gümrük Bakam 

A. K. Alptemoçin 
SağMc ve Sosyal Yardım Bakam 

Af. Kalemli 
Çalışma ve Sosyali Güvenlik Baklanı 

M. M. Taşçıoğlu 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

alacak ve borçları; herhangi bir karara gerek kalmak
sızın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
en geç üç ay içinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güç
lendirme Vakfına intikal eder. Devir, teslim ve terkin 
işlemleri sözü edilen süre zarfında Vakfın yönetim 
kurulunca yerine getirilir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı sürede işlemlerin yapıl
maması halinde, sürenin hitamında, devir, teslim ve 
terkin işlemleri kanunen yapılmış sayılır. Devir iş
lemlerinin tamamlandığı tarihte ve herhalde birinci 
fıkradaki sürenin hitamında, bu üç vakfın hükmî şah
siyeti sona erer. 

Devir, teslim ve terkin işlemleri Vakıflar Genel 
Müdürlüğü nezaretinde yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. - - Tasarının Geçici 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakamı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

içişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Ulaştırma Bakanı V. 
(A. K. Alptemoçin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür ve Turfam Bakanı 
A.\ M. Yılmaz 

30.3.1987 

Devlet Balkanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
Dışişleri Bakanı 

V. Halef oğlu 
Bayındırlık ve iskân Bakanı V. 

S. N. Türel 
Tarım Ormıaın ve Köyişleri Bakanı 

H. H. Doğan 
Enerji ve Taibiî Kaynakllar Bakamı 

S. N. Türel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 588) 
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(Millî Savunma Komisyonudun Kabul Ettiği Metin) 

lan, alacak ve borçları; herhangi bir karara gerek kal
maksızın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren en geç üç ay içinde Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfına intikal eder. Devir, teslim ve 
terkin işlemleri sözü edilen süre zarfında vakıfların . 
yönetim kurulunca yerine getirilir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı sürede işlemlerin yapıl
maması halinde, sürenin hitamında., devir, teslim ve 
terkin işlemleri kanunen yapılmış sayılır. Devir iş
lemlerinin tamamlandığı tarihte ve herhalde birinci 
fıkradaki sürenin hitamında, bu üç vakfın hükmî 
şahsiyeti sona erer. 

Devir, teslim ve terkin işlemleri Vakıflar Genel 
Müdürlüğü nezaretinde yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının Geçici 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

lan, alacak ye borçları; herhangi bir karara gerek 
kalmaksızın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç üç ay içinde Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfına intikal eder. Devir, teslim ve 
terkin işlemleri sözü edilen süre zarfında vakıfların 
yönetim kurulunca yerine getirilir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı sürede işlemlerin ya
pılmaması halinde, sürenin hitamında, devir, teslim 
ve terkin işlemleri kanunen yapûmış sayılır. Devir 
işlemlerinin tamamlandığı tarihte ve herhalde birinci 
fıkradaki sürenin hitamında, bu üç vakfın hükmî şah
siyeti sona erer. 

Devir, teslim ve terkin işlemleri Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün nezaretinde yapılır. Devir işlemleri ve 
bu işlem nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar ile bu devir
den doğan kazançlar her türlü yergi, resim ve harç
tan müstesnadır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Savunma Komis
yonu metninin Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Millî Savunma Komisyonu metni
nin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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