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tarihli ve 43 sayılı kararı ile 
19 . 11 .1987 günü saat 17.00'den 
itibaren 4 ay süre ile uzatılması 
onlaylanan Bingöl, Diyarbakır^ 
Elazığ, Hakkâri, istanbul, Mar
din, Siirt, Tunceli Ve Van illerin
deki olağanüstü halin 19.3.1988 
günü saat 17.00'den geçerli ol
mak üzere 4 ay süre ile uzatılma
sına ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(3/466) 455:473 
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Sayfa 
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İsmail Köse'nin, Erzurum İlinde 
hava kirliliğinin önlenmesi için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Veysel 
Atasoy'un yazılı cevabı (7/61) 515:517 

2. — Adana Milletvekili Ab
dullah Sedat Doğan'ın sıkıyöne
tim mahkemeleri ile Askerî Yar-
gıtaya intikal etmiş davalara ve 
ülkemizde mevcut cezaevleri ile 
cezaevlerindeki hükümlü ve tu
tuklulara ilişkin Başbakandan so
rusu ve Adalet Bakanı Mahmut 
Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı 
(7/64) 517:520 

3. — Hatay Milletvekili Mus
tafa Murat Sökmenoğlu'nun, Di
yarbakır Cezaevindeki mahkûm 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz, 
dış politikamızdaki son gelişmelere ilişkin 
gündem dışı bir konuşma yaptı; İstanbul 
Milletvekili İsmail Cem ve Zonguldak 
Milletvekili Koksal Toptan da, gruplar: 
adına görüşlerini açıkladılar. 

İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 
39 arkadaşının, yüksek faizin ekonomik, 
malî ve toplumsal etkileri (10/13) ve 

Kars Milletvekili Mahmut Almak 
ye 12 arkadaşının, tutuklu ve hükümlü
lere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 

Sayfa 
ve tutuklular için alınan iyileşti
rici tedbirlerin diğer cezaevlerin
de de uygulanıp uygulanmayaca- • 
gına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Adalet Balkanı Mahmut Oltan 
Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/67) 520:522 

4. — Tunceli Milletvekili Ka
mer Genc'in, Diyarbakır Cezae
vinde yapılan açlık grevi sonucu 
bir yurttaşımızın öldüğü iddasına 
ve olayın sorumlularına ilişlkin 
Başbakandan sorusu ve Adalet 
Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu' 
nun yazılı cevabı (7/68) 522:523 

5. — Bilecik Milletvekili Tay
fur Ün'ün, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kütüphanesinden kitap 
veya belge alıp da iade etmeyen 
milletvekili bulunup bulunmadığı
na ilişkin sorusu ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı Yıldı
rım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/84) 52 4 

haksız ve insanlık dışı uygulamalar 
(10/14) konularında; 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler 
ve 33 arkadaşının da, ülkemizin sahip ol
duğu çevre değerlerini korumak ve mev
cut çevre sorunlarını gidermek için ge
rekli tedbirleri tespit etmek ve bir çevre 
politikası oluşturmak (10/15) amacıyla, 

Birer Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu; Meclis araştırması önerge
lerinin gündemde yerini alacağı ve öngö-
rüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklan
dı, 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürse-
ler'in, yazılı cevap alması nedeniyle, 
(6/53) esas numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi okundu; sözlü 
sorusunun geri verildiği bildirildi. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bu
lunan üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubuncu aday gösterilen, Eskişehir 
Milletvekili M. Cevdet Selvi seçildi. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 
76 arkadaşının, Millî Istih'barat Teşkila
tının yıpranmasını önlemek ve bu teşkila
tı, Kanununda yazılı görevlerinin sınırları 
içerisine çekmek için gerekli tedbirleri 

Tasarılar 
1. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 

Diğer Aletler Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı (1/406) (İçişleri Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.3.1988) 

2. — 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bazi Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Madde
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/407) (Millî Savunma Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.3.1988) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bang
ladeş Halk Cumhuriyeti Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 

tespit etmek amacıyla bir Meclis araştır
ması açılmasına il'işkin önergesi (10/9) 
üzerindeki öngörüşmeler tamamlandı; 
Meclis araştırması açılması reddedildi. 

Elazığ Milletvekili Ahmet Küçükel ve 
40 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinin sorunları ve bu so
runların çözüm yolları konusunda bjr ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/3) üzerinde bir süre görüşüldü. 

9 Mart 1988 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.35'te son verildi. 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/408) (Dışişleri; Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.3.1988) 

4. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sa
yılı Kanunun 12 nci Maddesinin (f) Ben
dinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Geçici 
Maddeler Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli 
2507 Sayılı Denizcilik Yüksekokulu Ka
nununun Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı (1/409) (Millî Sa
vunma ve Millî Eğitim komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.3.1988) 

5. — 2762 Sayılı Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/410) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.3.1988) 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâbip Üye Kâtip Üye 
Salkaırya Samsun 

Mümtaz özkök Mehmet Akarca 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

9 . 3 . 1988 Çarşamba 
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6. — Devlet Güvenlik Mahkemele
rinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/411) (Adalet Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 8.3.1988) 

Teklifler 

1. — Kocaeli Milletvekili Onur Kum-
baracıbaşı ve 5 Arkadaşının; 24.5.1983 
Tarihli 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Ku
rumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet
lerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 
8 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/34) (Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 8.3.1988) 

2. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz ve 13 Arkadaşının; 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun 2098 Sa
yılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci Madde
sine 2 Bent Eklenmesi Hakkında Yasa 
Teklifi (2/35) (Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.3.1988) 

3. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz ve 55 Arkadaşının; 1402 Sayılı Sı
kıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini 
Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa 
Teklifi (2/36) (Millî Savunma ve Adalet 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.3.1988) 

4. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in; 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi 
(2/37) (Anayasa Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 8.3.1988) 

5. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
nin; 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numara

lı Sıkıyönetim Kanununun Üç Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun' Teklifi (2/38) (Millî Savunma ve 
Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 8.3.1988) 

6. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Timisi ve 7 Arkadaşının; 2559 Sayılı 
Polis Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir 
Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa 
Dışı Yakalanan Veya Tutuklanan Kimse
lere Tazminat Verilmesi Hakkında Ya
sanın 1 inci Maddesinin Bir Bendinin 
Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklfi 
(2/39) (Adalet ve İçişleri komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.3.1988) 

7. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz ve 7 Arkadaşının; 2547 Sayılı Yük
seköğretim Yasasının Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesi, Bazı Fıkra ve Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/40) (Millî Eğitim Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.3.1988) 

8. — İstanbul Milletvekili Ö. Ferruh 
İlter'in; 23.6.1965 Tarihli ve 634 Sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/41) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.3.1988) 

Rapor 

1. — 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma ta
rihi : 9.3.1988) (GÜNDEME) 
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Yazılı Soru Önergesi 
1. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün' 

ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kü
tüphanesinden kitap veya belge alıp da 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. (Gaziantep Millet-
vekili Mustafa Yılmaz'a kadar yoklama 
yapıldı). 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. •— İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, İzmir Buca Kapalı Cezaevinde açlık 
grevi yapan tutuklu ve hükümlülere iliş
kin gündem dışı konuşması ve İçişleri Ba
kanı Mustafa Kalemli'nin cevabı 

BAŞKAN —, izmir Milletvekili Sa
yın Ahmet Ersin, tzmir Buca Kapalı Ce
zaevinde açlık grevi yapan tutuklu ve hü
kümlüler hakkında açıklama yapmak üze
re söz istemişlerdir, kendilerine söz veri
yorum. 

Buyursunlar Sayın Ahmet Ersin. (SHP 
sıralarından alkışlar). 

iade etmeyen milletvekili bulunup bulun
madığına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/84) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1988) 

e BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
;- vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Süreye riayet edilmesini özellikle rica 
ediyorum. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir Bu
ca Kapalı Cezaevinde bulunan 30 kadar 
tutuklu ve hükümlü, emniyetteki işken
celeri protesto etmek ve cezaevi idaresi
nin tutum ve davranışlarını şikâyet ede
rek bazı isteklerinin yerine getirilmesini 
sağlamak için 15 günden fazla bir süre
den beri açlık grevi yapmaktadırlar. Ay
rıca, tutuklu ve hükümlü aileleri de on
lara destek vermek amacıyla açlık grevin-
dedirler. 

Diğer İzmir milletvekilleri, Sayın Ke
mal Anadol, Sayın Halil Çulhaoğlu ve 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulfaalün Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Eıtuğrul Ünlü (Bursa), Mehmet Akarca (Samsun) 

...>. *a>9<m> •<"• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Sayın Veli Aksoy'la birlikte izmir'e gi
dip, durumu yerinde incelemek istedik. 
Cezaevine gittiğimizde, direnişteki tutuk
lu ve hükümlülerle görüşme imkânı bu
lamadık. Cezaevi idaresi ve diğer yetki
liler anlamsız bir duyarsızlık içindeydi
ler. 

Yaptığımız saptamalara göre, halen 
tutuklu olan ve açlık grevi yapan Seviye 
Köprü isimli kıza, emniyet sorgulaması 
sırasında işkence yapılarak, ırzına geçil
miştir. Tecavüz eden polis memuru da 
bilinmekte iken, kızın bu konudaki şikâ
yetine karşılık takipsizlik kararı verilip, 
olay kapatılmak istenmiştir. Ayrıca, Se
zai Hazır isimli tutukluya, sorgusu sıra
sında cop sokulmuş ve tecavüze yeltenıl-
miştir. 

Tutukluların savunmalarını hazırlaya-
bilmeleri için gerekli olan kâğıt kalem ve
rilmemekte ve hazırladıkları savunmalar 
cezaevi idaresi tarafından yırtılmaktadır. 

Tutuklu ve 'hükümlülerin, gazete, der
gi ve kitap okumaları yasaklanmıştır. 

Sağlık ve temizlik koşulları çok kötü 
durumdadır. 

Tutuklu ve hükümlülere sudan sebep
lerle disiplin cezaları yerilerek, hücrelere 
konulmakta ve baskı uygulanmaktadır. 

Cezaevi idaresi, açlık grevini önlemek 
ve sorunları çözümlemek için, insancıl ön
lemler almak yerine, baskı ile olayın üze
rine gitmiştir. Açlık grevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin üzerine, grevi kırmak için, 
2 Mart 1988 günü geceyansı, belediyeye 
ait itfaiye araçlarıyla tazyikli su sıkılmış 
ve açlık grevi yapanlar soğukta ıslak bı
rakılmıştır. 

Grev yapanların şeker ihtiyaçları da 
karşılanmamaktadır. Ayrıca, koğuşlarda 
arama yapılarak şekerler toplanmıştır. 
Grevciler, jandarma baskısıyla zorla hüc
relere konulmuştur ve sağlık muayeneleri 
de yapılmamaktadır. 

(Değerli millelüvekilleri, olaıyın ıboyut-
Üarı gitgide genişlemektedir. Devletin İz
im irideki temsilcileri ise (valisi, savcısı ida
recisiyle) hep birlikte, açlılk grevindeki 
tutuklu ve (hükümlülerin haklı isteklerine 
kulaklarını 'tıkamışlardır. Bu olayı bas-
Ikuylia önlemeye çalışarak, yanığına kö
rükle gitmektedirler. Emniyette Seviye 
Klöprü'ye tecavüz elden ve (Sezai Hazır'a 
cop sıokan polisler, elerini kollarını sal
layarak, işkence edilecek başka kişileri 
beklerken, bunlar hakkında hiçbir işlem 
yapılmaması utanç vericidir. 

,Bazı tutuklu ve hükümlülerin sağlık 
durumları bozuktur. Tüberküloz ve mi
lde hastaları varıdır; ama (bunların hiç
biri sağlık kontrolünden geçirffimemekte-
dir. Can kaybı olma/dan, olay daha da 
büyümeden, derhal, tutuklu ve hüküm
lülerle diyaloga girerek, sürdürülmekte 
ölian açlılk grevinin insanca sona ermesi 
için çaba (gösterilmelidir. Tutuklu ve hü
kümlülerin haklı isteklerine cevap veri
le rek, cezaevi idaresinin bugüne kadar 
sundurduğu katı tutumuna ve baskısına 
son verdir ilmelidir. Aksi hailde, bu an
layışla Buca Cezaevinde olaylar sona er
imeyecek ve can kaybı olacaktır. 

Değerli miMeltlvekMeri, size biraz da 
İzmir'de bir süredir sürdürülmekte olan 
polils baskısından söz etmek istiyorum. 
Bilindiği gibi, 'İzmir, Türkiye'nin üçüncü 
büyük kentidir ve izmir halkı da sakin 
yaraıdıılıışiı, işinde gücünde insanlardır. 
Ancak, yeni atanan Emniyet Müdürü 
İzmir'e geldiğinden bert, kentte terör 
havası estirmektedir. Gece yarıları, in
sanlar, kendini polis diye tanıtan kişiler 
tarafından sorgusuz sualsiz evlerinden 
alınmakta ve birkaç gün tultuHduktan son
ra da bırakılmaktadır. Gece sokakta do
laşmak mümkün ideğiltdir. Hiçbir neden 
yokken, insanlar emniyete götürülüp, da-
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yak atılmaktadır. Hemen her gece eğ
lence yerlerine baskınlar düzenlenerek, 
restoranlarda yemek yiyen (bir çift eğer 
evli değilse, nişanlı ya da sözlü oisalar 
bile, 'emniyete götürülüp, hakaret edil
mektedir. 

Huzur ve güveni sağlamakla yüküm
dü olan 'bu İkisi, âdeta polis devleti zih
niyetiyle hareket ederek, huzursuzluğun 
kaynağı Olmuştur. Aimerikan koviboy 
'filmlerinde gördüğümüz kasaba şerifleri
ne özenen îzımir Emniyet Müdürü, hak 
hulkuik (tanımaz, astığı astık, kestiği kes
tik bir tavır içindedir. Dayak ve işkence 
almış yürümüştür. Herhangi İbir nedenle 
karakola ya da emniyette düşen •kişinin 
işkence görmeden, dayak yememden dön
mesi (mümkün değildir. Herkese suçlu 
gözüyle Ibaikı'Umalkta ve katı (bir şekilde 
süren polis baskısı İzmirlileri huzursuz 
etmektedir. İzmirliler baskıyla sindiril
mek istenmektedir. İzmir'de sıkıyönetim 
ve olağanüstü hal yokken, 'bu polis (bas
kısını ve keyfî anlayışı (sürdürmenin man
tığı yoktur. Bu polis baskısına son 
verilmelidir. İzmirlilere hizmet etmek 
için orada bulunan bu Emniyet Müdü
rüne, kasaba şerifi öltmadığı bildirilme
lidir. İnsanları huzursuz etmek için ge
ce gündüz bu uğurda çalışmak anlaşıhr 
bir tavır değildir. Demokratik bir ülke
de bu tür çarpık anlayışın da yeri olma
malıdır. 

Değerli milfetivekilleri, sözlerime son 
verirken hepinizi saygıyla selam'liarım, 
sağ olun. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cevap vermek üzere, Sayın İçişleri 

Bakanı; buyurun. 
(İÇİŞLERİ IBAKANI MUSTAFA 

KALEMUt ((Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri,; arkadaşımızın 
Buca Cezaevindeki olaylarla ilgili olarak 

yaptığı gündem dışı konuşmanın bazı bö
lümleri, llçişleri Bakanlığı olarak bizi il
gilendirdiği için, o bölümlerine cevap ver
mek ve Yüce Meclisi aydınlaitmak üzere 
söz aldım. 

:Buca Cezaeviyle ilgili, arkadaşlarımı
zın bu kürsüden ifade ettikleri hususları, 
daha önce Adalet Bakanlığı ile konuş
tuklarını ben biliyorum. Sayın arkada
şımız da dahil oSlmak üzere, İzmir Mil
letvekilleri dün benimle de bu konuyu 
görüştüler. Adalet Bakanlığının kendi gö
rev sahasına giren konularda, zannedi
yorum Sayın Bakan, bu gündem dışı 
konuşmaya cevap vereceklerdir. 

Bunun dışında, İzmir'de son günler
de polisin bir terör havası estirdiği şek
lindeki ifadelerle, güzel1 İzmir'imizde, 
devletin güvenlik güçleri olarak, vatan
daşın huzur ve asayişini temin etmekle 
görevli devlet memurlarını zor durumda 
bırakacak ve hiç halk ötmedikleri şekil
de, yaralayacak beyanların bu kürsüden 
ifade edilmesinin karşısında olduğumu 
ifade ötmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri., değerli ba
sınımızdan (hatırlayacaksınız; bundan ay
lar önce de, yine İzmir'imizle ilgili, «İz
inizde asayiş yıok, emniyet yok; taksi 
şoförleri soyuluyor, öldürülüyor» gibi pek 
çok haiber yer almıştı. İzmir Valiliği, İz
mir emniyet görevlileri, bunların üzerine 
gerektiği şekilde gitmişler; suçlular yaka
lanmış, adalete de teslim edilmiştir. 

Bunun dışında, İzmir Emniyet Mü
dürlüğüne yeni bir 'arkadaşımızın atan
mış olması, yeni göreve başlayan bu ki
şinin, İzmir'de, belki de Jbiraz daha faz
la aktif olarak görevinin gereği bazı va
zifeleri yapmış olması, bu kürsüden ten
kit konusu olmamalı idi. Eğer, arkadaşı
mızın dediklerinin hepsi varit olsa idi, 
-ki, dün bana da ifade ettiler; ben, bun-
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ların hepsini yakından'(bildiğimi, konuy
la yakından ilgilendiğimi ikendilerine ifa
de ettim- o zaman biz İçişleri Bakanlığı 
olarak başka (türlü davranırdık; fakat, 
arkadaşlarımızın Ibu İddiasının yanında, 
vatandaşlarımızın ipek çoğundan da (İz
mir'den) ibize teşekkür telgrafları 'gelmek
tedir. Şöyle ki: «Polisimiz her zaman ol
duğu gilbi, Valiliğimiz her zaman olduğu 
gilbl, İzmir'de ıhuızur ve asayişin devam
lılığı konusunda kararlılığım göstermek
tedir. ©undan son derece memnunuz, 
teşekkür ediyoruz» diye, ibize hu tur me
sajlar da ^dilmektedir. IBiz şimdi, hu kür-
sü|ye her ıgün çıkıp, (bize (böyle mesajlar 
geliyor, polisimizi şöyle methediyorlar, 
Iböyl'e methediyorlar diye Meclisimizin 
gündemini işgal mi edelim?.. Bu da ya
kışmaz, ıbu da doğru Ibir hareket değil1. 
O zaman, ıgeliniz, Yüce Meclisimizde hu 
'tür olayları 'bahane ederek, bir işkence 
havası varmış intibaını etrafa yayarak, 
devletin (görevlilerini, vatandaşa hizmet 
etmekten (başka (bir ıgayesi olmayan hu 
insanları, ıgörev aşkından alıkoymaya
lım, 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
•((ANAP şuralarından «dBraıvo» sesleri, al
kışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı İmren Aykut'un, İzmir Milletvekili 
Ahmet Ersinin 3.3.1988 tarihli 30 uncu 
Birleşimde yaptığı, işçi sorunları ve key
fî işçi çıkarmalarına ilişkin gündem dışı 
konuşmasına cevabı 

BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Sayın Umren Aykut, ko
nusuyla ilgili ıgündem dışı bir konuşma
ya cevap vermek istemişlerdir; kendileri
ne cevap için söz veriyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK! BAKANI İMREN AYKUT (Istan-
hul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Er-
sin'in geçen hafta yaptığı konuşmada di
le getirdiği, Bakanlığımla ilgili bazı hu
susların aydınlatılması amacıyla huzurla
rınızdayım. 

Her şeyden önce belirtmek isterim ki, 
iyi niyetle ele alınması halinde, çözüm
lenemeyecek hiçbir mesele yoktur. De
mokratik düzende, tarafların istekleri ola
caktır., Demokratik sistemin öngördüğü 
mekanizmalarla, aynı çerçeve içinde çö
züm yolları da bulunacaktır; yeter ki, ta
rafların istekleri ve meselelerin çözümün-
deki yaklaşımları samimî olsun, iyi ni
yetli olsun ve sonuca ulaşmak için kulla
nılacak araçlar hukuk düzenine aykırı ol
masın, isteklerde ve çözüm yollarında 
ülkemizin yüce menfaatları ve ekonomi
mizin imkânları göz ardı edilmesin. 

Sayın Ersin'in konuşmasını bu anla
yışla ele aldığımızda, elektirilerin insaf 
sınırlarını zorladığını görüyoruz. 

Toplu iş sözleşmesi konusunu ele ala- v 

lım : Toplu pazarlık sisteminin özgürce iş
lemediği konusundaki eleştirilere katıl
mak mümkün değildir. Serbest toplu pa
zarlık döneminin haşladığı 1984 yılından 
heri, toplu iş sözleşmeleri, tarafların ser
best iradeleriyle bağıtlanmaktadır. Bu 
cümleden olarak, 1984 yılında toplam 
340 095 işçiyi ve 4 258 işyerini kapsayan 
1 185 adet; 1985 yılında ise, toplam 
919 810 İşçiyi ve 12 702 işyerini kapsa
yan 2 721 adet; 1986 yılında toplam 
707 230 işçiyi ve 11 756 işyerini kapsayan 
2 667 adet; 1987 yılında ise, toplam 
923 093 işçiyi ve 7 623 işyerini kapsayan 
2 343 adet ve 1988 yılının ocak ayı sonu 
itibariyle de 16 831 işçiyi ve 203 işyerini 
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kapsayan 75 adet toplu iş sözleşmesi ba-
ğrtlanmıştır. 

Bakanlığımız, işçi ücretlerinin artırıla
bilmesi amacıyla taraflara telkinde bulun
muştur. Takdir edileceği gibi, Bakanlığı
mız, serbest toplu iş sözleşmesi düzenin
de müdahale imkânı olmadığı gibi, kesin
likle böyle bir müdahaleyi de düşünme
mektedir. 

İşçi çıkarma konusundaki eleştirilere 
de katılma imkânı bulunmamaktadır. İş 
Kanunumuz, bu konuda işçiye birtakım 
güvenceler sağlamıştır. 1475 sayılı tş Ka
nununun 13 üncü maddesinde, süresi be
lirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin 
feshinden önce durumun diğer tarafa bil
dirilmesi şartı vardır. İşverenin, hizmet 
aktini fesih hakkını kötüye kullanması ha
linde, ayrıca kötü niyet tazminatı ödemek
le yükümlü olduğu da hükme bağlanmış
tır. Bu düzenleme, hem işçi hem de işve
ren için geçerli olup, öneller hizmet akit
leri ve toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine 
değiştirilebilmektedir. 

Anılan kanunun 24 üncü maddesinde 
de, işverenlerin, bu kanunun 13 üncü 
maddesinde belirtilen şartlara uyarak işi
ne son verdiği ve 16 ncı maddenin üçün
cü bendi gereğince iş aktini fesheden işçi
lerin yerine, çıkma veya çıkarılma tarihin
den itibaren altı ay içinde işçi alamaya
cakları, bu süre içinde işyerine aynı nite
likte iş için yeniden işçi almak isteyen iş
verenin, durumu uygun araçlarla yayın
layacağı ve işçinin kaydettirdiği adresine 
noter aracılığıyla duyuracağı, tebliğ tari
hinden itibaren de 15 gün içinde başvur
mayanların bu hakkının düşeceği ve bu 
'hükümle, belli bir ölçüde işçiye istihdam 
güvencesi sağladığı görülmektedir. İşve
renlerin bu hükme uymamaları halinde 
cezaî müeyyideler öngörülmüştür. 

İşte çıkarılan işçiler bölge müdürlük
lerimize veya Bakanlığımıza başvurdukla

rında, konu, Bakanlığımız iş müfettişle
rince titizlikle incelenmekte ve gereği ya
pılmaktadır. 

Sonuç olarak, iş ilişkilerinin demokra
tik yollarla çözüme kavuşturulduğu uygu
lamalarda, belli prosedürlerin işletilmesi 
sırasında bazı tıkanıklıklar olabilir. Bu 
durum, demokratik sistemin uygulandığı 
her toplumda belli farklılıklarla karşılaşı
lan bir durumdur. Ancak, yasalarda dü
zeltilmesi gereken hususları, işçi ve işve
ren konfederasyonlarının talepleri de dik
kate alınarak, Bakanlığımız çalışma gün
demine almış, çalışmalar da sonuçlanma 
aşamasına gelmiştir, 

Bu açıklamalarla, hepinizi tekrar say
gıyla selamlıyor ve huzurlarınızdan ayrılı
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGE

LER 
1. — TBMM'nin 17.10.1987 tarihli ve 

43 sayılı Kararı ile 19.11.1987 günü saat 
17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılma
sı onaylanan Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, 
Hakkâri, İstanbul, Mardin, Siirt, Tunceli 
ve Van illerindeki olağanüstü halin 
19.3.1988 günü saat 17.00'den geçerli ol
mak üzere 4 ay süre ile uzatılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi (3/466) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuştan» 
kısmında, bazı illerde uygulanmakta olan 
olağanüstü halin 4 ay süreyle uzatılma
sına dair Başbakanlığın bir tezkeresi var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 15.10.1987 tarihli ve 188-2/05781 
sayılı yazımız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
17.101987 tarihli ve 43 sayılı karan ile 
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19.11.1987 günü saat 17.00'den itibaren 
4 ay süreyle uzatılması onaylanan, Bin
göl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, istan
bul, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van ille
rindeki olağanüstü halin 19.3.1988 günü 
saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay 
süreyle uzatılmasının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine arzı, Bakanlar Kuru
lunca 27.2.1988 tarihinde uygun görül
müştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz 
ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde, hü
kümet adına açıklamadan sonra, İçtüzü
ğün 73 üncü maddesine göre, gruplara 
ve milletvekili arkadaşlara söz verece
ğim. 

Tezkere hakkında açıklama yapmak 
üzere, Sayın İçişleri Bakanını davet edi
yorum; buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; bilindiği 
gibi, 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren 
yurt çapında sürdürülen sıkıyönetim uy
gulamasına, 19 Mart 1984 tarihinden 
başlamak üzere, kademeli olarak, 67 ili
mizde son verilmiş bulunmaktadır. Sıkı
yönetimin kaldırılmış olduğu illerimiz
den 9'unda, olağanüstü hal ilan edilmiş, 
diğer illerimizde ise hiçbir uygulama bu
lunmayıp, normal yönetime geçilmiştir. 

Geçmişte, ülkemizin, milletiyle bö
lünmez bütünlüğünü bozarak,' Devletimi
zin çökertilmesini hedefleyen, Cumhuri
yetimizi yıkmak için ülkeyi iç savaşın 
eşiğine getiren şer mihrakları, milletimi
zi kamplara bölmeye çalışarak, terör 
olaylarını doruğa tırmandırmışlardır. Yı
kıcı odakların faaliyetlerine karşı güven
lik güçlerimiz, Yüce Türk Milletinin des

teği ile, mücadele etmiş, yeniden devlet 
otoritesi hâkim kılınarak, huzur ve güven 
tesis ettirilmiştir. 

Güvenlik kuvvetlerimizin, her türlü 
takdirin üstünde olan, canları pahasına 
aralıksız sürdürdüğü çalışmaları sonucu, 
terör ve anarşi yuvaları dağıtılmış; ideo
lojik faaliyetlerde, caydırıcı ve sonuç alı
cı başarılı darbeler vurulmuş, rejim düş
manları yakalanarak adalete teslim edü-
miş; terör odaklarının büyük bir bölü
münün yurt içindeki faaliyetlerine son 
verilerek, müessiriyetleri asgarî seviyeye 
indirilmiştir. Ancak, terör ve yıkıcı faa
liyetlerin önlenmesinde alınan büyük me
safeye rağmen, güvenlik kuvvetlerinin ta
kibinden kurtularak yurt dışına kaçabi
len terörist unsurlar, dış mihrakların des
tek ve teşvikinden istifade ile, rejimimi
zi ve ülke bütünlüğümüzü hedef alan 
faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmek 
için, her türlü fırsat ve imkânı kullan
mışlardır. 

Sayın milletvekilleri, ülke ve millet 
bütünlüğümüzü parçalamayı amaç edi
nen ve sınırlarımıza yakın bölgelerde ba
rınma ve örgütlenme ihtiyaçları temin 
edilen yıkıcı unsurlar, güç ve eylem bir
liği cepheleri teşkil ederek, ülkemiz aley
hindeki faaliyetlere hız kazandırmak is
temekte, pasifize unsurları cesaretlendir
meye, yeniden toparlanarak örgütsel faa
liyetlerini sürdürmeye gayret etmekte
dirler. 

İç ve dış tehdit odakları, kendileri 
için önemli sonuçlar meydana getiren 
terörü yeniiden tırmandırabiılırndc amacıy-
IJÎ her türlü çabayı göstenmektiediriler. Bu 
sebeplle, aşırı uçlarda faaliyet gösteren 
gruplar, yediık!eri ağır darbelerim etkisin
den kurtulmak için, yeniden toparlanma 
falışmalarına hız vermıiş'lıerdiır. Demokra
sinin sağladığı geniş serbestiden' yararla-
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narak 'legal imkân1!arı azamî ölçüde 'kul
lanan yııkıeı mihraklar, gerek yurt dışı, 
gerekse yurt İçinde saldırı ve propaganda 
faa'iyıet'ıer.iıni artırmışlardır. Başlatılan sal
dırı vs propaganda kampanyaları, terö
rizmin bizatihi ımillî varlığımıza ve toprak 
bütünlüğümüze karşı saldırıya geçtiğini 
açıkça ortaya koymaktadır. 

'Muhterem milletvekilleri, maksatlı, ba
zı çevrelerin ide desteğiyle yaygımlaştırı-
lan yıkıcı ve bölücü propagandanın ger
çek amacını kestiremeyen bazı çevre ve 
kuruluşların da, zaman zaman, yıkıcı fa
aliyeti. tasvip eder bir tutum içerisine gir
diğini üzüntüyle belirmek istiyorum. Her 
şeye rağmen, güvenlik kuvvetierimiz, yı
lkıcı faaliyetlerin her alandaki olumsuz 
etkiı'ıerini ortadan kaldırabilmek için, de
mokratlık hak ve 'hürriyetleri zedelemeden, 
terör ve yılkıcı faaliyetlere karşı' otoritenin 
etkin bir aracı; olarak kullanılabilımiştir. 
Şer mihrakları, öze'llik'e yurt dışında si
lah/andırdıkları militanlar vasıtasıyla, ül
kemizde yenıiden terörün baş'adiğı kana
atini uyandırmak istemektedirler. Güney
doğu Anadolu Bölgemizde görülen silahlı 
eşkıya faaliyetleri, bu uygulamanın en 
son örneğini teşkil etmektedir. Doğu böl
geler iımıizde sürdürülmeye çalışılan saldı
rılar ve eşkıyanın dvş güç'erle açıkça fikir 
ve eylem birliği içerisine girmiş bulunma
ları, yukarıda arz ettiğim kanaatleri, des
tekler mahiyettedir. Terör mihrakları ve 
eşkıya ile mücadelenin ciddiyetle, karar-
llıl'kla yürütülmesinin millî bir görev ol
duğuna ve bütün üyelerin de aynı görüşü 
paylaştığına inanıyorum. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; arz edi
len gelişmeler ışığında, İstanbul İli hariç, 
halen olağanüstü hal uygulamasının de
vam ettirildiği 8 il ile 3 mücavir I olmak 
üzere toplam 11 ilimizde, 19 Temmuz 
1987 'ile 31 Ocak 1988 tarihleri arasında. 

6 aylık süre içerisinde, 61 saldırı, 43 ça
tışma, 17 patlama, 3 gasp-soygun, 2 yazı 
yazma, 6 bildiri dağıtma, 7 pankart asma 
o'mak üzere toplam 139 olay meydana 
ge'ımştir. Olaylar sonucunda 30 güvendik 
görevlisi ve 100 vatandaş hayatını kaybet
miş, 53 terörist de ölü olarak ele geçiril
miştir. 

Belirtilen dönem içerisinde güvenlik 
kuvvetleri mizce gerçekleştirilen operas
yonlarda, toplıam olarak, 1 761 millıitan; 
70 otomatik silah, 33 tabanca, 12 429 
mermi, 45 bomba, 25 dinamit lokumu, 
2 roket, 3 roketatar mermisi, 9 fünye ile 
b: rlikte yak a lanmı şıl ar d ir. 

İstanbul 'ilimizde ise, belirtilen süre 
içerisinde ideolojik mahiyette toplam 48 
olay meydana gelmiştir. Vuku bullan olay
lar sırasında, 2 güvenlik görevlisi, 1 va
tandaş hayatını kaybetmiş, 2 terörist ölü 
olarak ele geçinilmiştir. Alınan haber ve 
yapılan değerlendirmeler sonucu düzenle
nen operasyonlarda, 168 miılitan; 8 oto
matik silah, 8 tabanca, 2 bomba ve 390 
merm;, ,;ıe birlikte yakalanmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, arz edilen husus-
ılardan da anlaşılacağı üzere, her ne ka
dar güvenlik kuvvetlerimiz gelişmeleri 
yakından takip etmekte ve vukuu muhte
mel olaylara anında müdahale etmekte 
ise de, dış destekli yıkıcı terör örgütlleri-
n'n, faaliyetlerine ısrarla devam etmek 
niyetinde oldukları açıkça görülmektedir. 
Ancak, özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerimizde vatan haini eşki-
ya kalıntılarının devlet otoritesini yıp
ratmak, halikı baskı ve tehditte sindirmek, 
vatandaşlarımızın devlete olan inancını 
sarsmak amacıyla başlattıkları eylemler, 
alınan tedbirlerle büyük çapta akamete 
uğratılmıştır. 

iBölgede sürdürülen operasyonlar ve 
alman tıedbiılier sonucunda, bölge halkı 
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eşkıyanın oyununa ge'ımemiş, devletine 
duyduğu saygının gereği olarak, güvenlik 
kuvvetlerinim yanında yer almış, eşkıyaya 
hak ettiği dersi vermiştir, 

Hassas bölge ve illerim kontrol altına 
alınması amacıyla alınan tedbirlenin pllan-
Ih bir şekilde artırılması, geçmişe oramla 
bazı ideolojik olayllarıtı önemli öfçüde 
azaılmasıma neden o'Imuştur. 

Dönem içerisinde meydana gelen sal
dırı olaylarıma, Doğu Anadolu Bölgemiz-
dekiı eşkıya kalıntılarınım sebep olduğu 
müşahede edilmiş; çatışıma ollayları ise, 
güvenlik kuvvetlerimizin lilllegall örgüt ka
lıntılarıma karşı düzenledikleri operasyon
lar ile -kısmî olarak da- terörist saldırıla
rı neticesi meydana gelmiştir. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde fa
aliyet gösteren eşkiyanın, hâkimiyet tesli
sini planladığı yörelerimizdeki köy koru
cuları ile deVletine bağlı bütün böıîge hal
ikını1, kendisi için en yakın tehlike olarak 
gördüğü ve terör eylemlerimi en ziyade 
bu hususlarla tevcih ettiği bilinmektedir. 
önümüzdeki dönemde (de, örgütün bu 
yöredeki faal'ıiyetlerıine devam edeceği ve 
yöre hükmi ısindirımek içim savunmasız 
vatandaşları hedefleyeceği değerlendiril-
imektedir. 

Muhterem ımiilletvekil'ıeri, bölgedeki 
güvendik kuvvetlerimizin güçlendirilmesi, 
eğ;ıtilimiş elemanlarila talkviye edilmesi, kır
sal alandaki planlı operasyonları, iartam 
etkin ve sürekli harekâtı karşısında, ris
ki az eylem türlerini seçen örgütün, bahar-
ûa birlikte, gerek yurt içinde gerek yurt 
dışında sarsılan prestijini düzeltebilmek 
iç'm büyük çapta eylıeml'ere tevessül etme
ye çalışacağı, yapılan değerlendirmelerden 
anlaşılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, geçmiş dönem
lerde oılduğu gibi, içinde bulunduğumuz 
1988 yılında da, yıkıcı unsurların, amaç

ları doğrultusundaki faaliyetlerlrıi kesinti
siz bir şekilde devam ettirmesi ve durum
larıyla tehdit olma vasfımı muhafaza et
mesi muhtemel görünmektedir. 

Arz edülen değerlendirmeler ve geliş-
irmeler ışığında, önümüzdeki dönemde vu
kuu muhtemel hususları da göz önüne al
mak suretiyle, halen olağanüstü hallim de
vam ettiği Tunceli, Elazığ, Siirt, Diyar
bakır, Mardin, Hakkâri, Van ve Bingöl 
illilerimizin bulunduğu bölge, mücavir 
la'anlarıyOa birilikte dikkate alındığında, 
bu illeriımiz'ım; yıkıcı İllegal unsurların 
aktif faaliyet ve eylem allanılan içinde bu
lunması, sınıra mücavir olmaları dolayı
sıyla sızma ve intikailiere uygun zemin 
teşkil etmeleri, ideolojik amaçlı örgütle
rim halen mevcudiyet ve müessidyetlerimi 
devam ettirdikleri bölgelere dahil olma-
SÎ, bu yörelen'ımlzin sosyal ve coğrafî özel
likleri itibariyle sillaıhlı terörist faaliyetle
re müsait zemin teşkil etmesi, illegal un
surların toparlanma ve eytam teşebbüsle
rine tevessül etmelerinin muhtemel olma
sı, harp halinde bulunan iki komşu ülke
nin bu bö'gedekıi tedbrillerln hassasiyetle 
devamı ettirilmesi mecburiyetini (doğurma
sı, önümüzdeki mevsimde ikilim şartları
mın düze'ımıesinim teröristlerim eylemleri-
ns imkân tanıyacak olması gibi hususla
rın mevcudiyeti dolaylısıyla hassasiyetini 
koruduğu görülmektedir. 

İstanbul tl'imıizin ise, metropol bir ko
numa sahip olması ve nüfus kesafeti do
laylısıyla ideolojik örgütlenmeye ve olay
lara müsait bir zemin teşkili etmesi, diğer 
bölgelerden intikali edecek millitanlara ba
rınma imkânı tanıması bakımından kritik 
ve hassas ,iil olma özelliğimi korumakta
dır; 

Sayım milletvekilleri, olağanüstü hal 
uygulaması bulunan ve mücavir illilerde yı
kıcı odakların faaliyetlerine karşı alkmam 
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güvenlik t&dbinleri her geçen gün artırıla
rak aralıksız sürdürülmektedir. Yukarıda 
da bahsettiğm üzere, devletimizin' beka
sını, ülke ve millet bütünlüğümüzü hedef 
alan eşkıya (kalıntısı ve terör mihrakla-
•rıyiiıa mücade'enim, ıkanunilarımızın tanıdı
ğı sınuı'ar içerisinde, insan hak ve hürri
yetlerine saygılı olarak kararîılıik'a yürü
tülmesi gereken kutsal bir görev oılduğu-
mun idraki içinde olan (Hükümetlimiz, Yü
ce Meclisin bütün üyelerinin de aynı gö
rüşleri paylaştığı inancındadır. 

Bu İtibarla ve yukarıda arz edilen de-
ğenlend'ırımeferimiz ışığında, hailen olağan
üstü hal uygulamasının bulunduğu İstan
bul, Tunceli, Elazığ, Siirt, Diyarbakır, 
Mardin, Hakkâri, Bingöl1 ve Van illeri
mizde olağanüstü hal uygulamasının bir 
süre daha devam ettirilmesini tensipleri-
n'ze arz eder, hepinize derin saygılar su
nanım. (ANAP sıralarından afıkışllar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
iBakan. 

ISosyaüdemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Hasan Fehmi Güneş; bu
yurun efendim. (SHP sıralarından alkış
tı ar) 

SHP GRUBU ADINA HASAN 
FEHMİ GÜNEŞ (tstartbull) — Sayın Baş
kan, değerli miretvekilleri; Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki 8 il 
ile İstanbul! İlinde uzun .süreden beri de
vamı eden olağanüstü hail durumunun 4 
ay daha uzatiumasi1 istemiyle, Hükümet, 
Meclisin onayına bir tezkere sunmuştur. 

Bu doğrultuda karar oluştururken, ön-
cel'lik'e olağanüstü halim bugüne kadarki 
•uygulamalarını gözden geçirmek doğru 
bir yöne'ı'ş olmak gerekir. Kuşkusuz, bu
güne kadarki olağanüstü hail uygUlama-
Harını gözden geçirirken, asili göz önüne 
alacağımız bö'ge, Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliğinin sınırları içindeki bölgedir. İs

tanbul'u bunun dışında tutuyoruz ve bu 
maktada söylemek istiyorum ki, İstanbul, 
büyüklüğü itibariyle, dağınıklığı itibariy
le, kapsadığı nüfus itibariyle, sorunüan ve 
yeni yerleşim bölgeleri itibariyle, normal 
yaşamına dönmüştür. İstanbul'da olağan
üstü hal uygulamasını devam ettirmeyi 
gerekli kılacak ve Anayasanın 120 nci 
maddesinde ifadesini bulan beüirtilîer söz 
konusu değildir; Sayın Bakanın az evvel 
ifade ettikleri, de onu göstermektedir; 
çünkü, Sayın Bakan, İstanbul'da uzunca 
bir periyot içinde 48 olay geçtiğini söyle
mektedir ki, İstanbul gibi bir il için bu, 
olağanüstü hal uygulamasını1 uzatmayı 
gerektirecek bir yoğunluk, bir yaygınlık 
.değildir. Kuşkusuz, hiç suç istenmeyen 
il, hiç suç işi'enmeyen toplum olmaz. Suç 
bilimcilerine göre, bir toplumda hiç suç 
işlenmemesi bir sağlıksızlık işaretidir. 

Sayın .mlıi'ie t vekiller i, biz, Olağanüstü 
Hal Bö'ge Valiliğimin sınırlan içindeki 8 
iHle i'gflı'i uygulama konusunda da, Hükü
metle farklı yaklaşımları savunuyoruz. İlk 
eeştinmiz, bu bölgedeki sorunun tanı
mıyla ilgilidir. 

Sayın miiletvekilleri, bu bölgede ciddî 
bir sorun vardır. Giddî bir sorun vardır 
ki, 10 yıılı aşkın bir süre sıkıyönetim uy
gulanmış, sonra da, yine uzunca bir sü
re olağanüstü ha1!' uygulanmış, hâlâ uygu
lanıyor... Sorun nedir; açık, seçik, net, 
sorun inedir?.. Hükümet bu konuda bugü
ne kadar bir tanı getirmemiştir, tek bir ta
nı .söylememiştir; yani, birbiriyle tutma
yanı çok söylemiştir; bu oilmaz. Mesela, 
Sayın Bakan bugünkü konuşmasında da 
aynı ifadeyi kuıll!andılar, eşkıyalık olarak 
nitelendirdiler. «Eşkiya» denmiştir, «Bir 
avuç hain» diye söz edilmiştir, «Dışarı
dan destekli satılmış eylemciler» denmiş
tir, «Terörist, anarşist, bölücü» denmiş
tir; hatta bir ara bir «Gerilla savaşı» şek-
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linde söylenip, sürçü lıisatt oldu diye geri 
alınmıştır. 

Bununda şunu söyi'emetk istiyorum.' : 
Eşkıyalık başka şey, bölücülük başka 
şey, terörist eylem başka şey; bunlar baş
ka şeyler. Dışarıdan destekli, .teşvikli olun
ca, o da başika bir şey. Ona şimdi, «Vekâ
leten savaş» demiyor, «Başika devlet adı
na sıvaş yapmak» deniyor; o da başka 
b'r şey. 

Değerli mTJletvekiT'eri, bunun üzerin
de niye duruyoruz? Bumun üzerindle şu
nun ıiçin duruyoruz : Eğer, sorunu açık, 
net, tam çerçevesi içinde tarif edemezsek, 
ona çözüm üretemeyiz, ona nasıl yakla
şılacağımı bilemeyiz. Eşikiyalııksa başka bir 
olaydır, onun önlemi başkadır. İşte cum
huriyetin ilk yıllarından! beri gelen zabıta 
ön'em'erimiz vardır; ama terör ise, başka 
bir şeydir; bölücülük ise, o da başika bir 
şeydir. Terör, örgütlü suç, suç örgütlerin
ce yürütülen organize suçtur ve bizde ye
ni olaylardır. Biz, güvenlik örgütümüzü, 
uzun süre, teröre karşı yani örgütlü su
ça karşı eğitıemed;k, o kavrama geç ulaş
tık biz. O kavram geldi, başımıza bela ol
du, sıkıntıya düştük; «Bizim hastalığımız 
nedir?» diye uğraşırken fark ettiık; arka
sından başladık, önüne geçemedik. Onun 
için, eğer terör eylemi varsa, farklı yapa-
ş'mlıarla, farkıb önlemlerle onun üzerine 
gitmek Hazım, ona çözüm üretmek, onu 
önOemek, onu yenmek lazım; çünkü, onun 
hedefi başkadır. Terörün hedefiyüe bö
lücü eylemıin hedefi farklıdır, eşkıyamın 
hedefi de farklıdır. 

Sayın milletvekilleri, onun için, bir kere 
bir netlik sağlanmalıdır. Nitekim sağlan
mazsa, kolay çözüm üretemeyiz, gerçek çö
züm üretemeyiz; yanılma yoluyla işte bir 
onu deneriz; aspirin, olmazsa diğer ilaç, o 
da olmazsa başka ilaç... Bu olmaz, Karşı
mızdaki, toplumdur, onunla bu kadar oy

nayamayız. Bu işin bu kadar yanlışlık yap
maya müsaadesi yoktur. Birinci ihtilafı
mız buradadır; net, açık bir tanımılama 
yapmak Hazım ki, çaresini arayalım. 

Sanvyoruım, bundan kaynaklaman bir 
ikinci farklı yaklaşımımız var, o da, köy 
ıkoruculuğu müessesesidir. Şimdi, «eşkıya-
l'ik» dedlk'eri, zaman, tabî, eşkıyafığr ön
leme .şlstemıi gözümüzün önüme gelir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılmış bir 
Men'ıi Şekavet Yasası vardır; omda köy 
korucu1 an vardır. Tabii, o zaman devle
tin silah'ı gücü bu ölçüde değil, olanak
ları bu ölçüde değ!', her köyü koruyacak 
olanağı yok. Köyün içinde o olanağı sağ
lamak ve ekonomik amaçlı soygun yapan 
eşkiyayı önlemek için Men'i, Şekavet Ya
sası çıkarılmış ve köy koruculuğu ihdas 
ed:lmiş. Biz şimdi, bugünkü sorunu da 
iMen'i Şekavet Yasasının mekanizması 
içinde önleyeceğiz diyorsak, korkarım 
:k::, yanllış diyoruz. 

Bugün, köy korucusu sayısı, resmî ra
kamlara göre, 1'2 b:n civarındadır değer
li milletvekillileri. Karşınızdaki örgütün sa
yısı ne? Bir süre önce açıklanan resmî 
rakam'.ara göre, bu sayının çok altında. 
Tabiî biz:m tamamını1 bilme imkânımız 
yok, devletimizin elinde belli raıkıamlar 
var; ama yayımlanabilmiş olanlardan öğ
rendiğimize göre, bu sayınım çok altında. 

(Bir de köy korucuilarıyla ilgili sürek -
ıli bir tartışma ortamı açıldı ve kurum 
yıpranmaya başladı, güvenlik güçleri yıp
ranmaya baş'ıadı. Mesela şu deniyor : 
Efendim, zorla köy (korucusu yapılıyor... 

'Değerüi arkadaşlarım, iköy korueuliarı, 
güvenlik önl'ıemi açısından, hele o bölge
deki ideolojik, siyasî niteliği açısından. 
b'r fayda getirmez. Bu bir eğitim mesele
sidir. Hiç eğitilmemiş, hiç yetişmemiş, iş
siz kalmış vatandaşın ayağına postal, sır
tıma parka, omuzuna tüfek veriyorsunuz, 
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topluma salıyorsunuz ve silah kullanıma 
yetkisi veriyorsunuz... Bu ürkütücü bir 
olaydır. Aramızda gszecek. Biz de o kö
yün ha'lkıyız. Slah kullanma yetkisi var 
bu insanların, kuvve-i cebriyyeyi istima
le yetkili. Bu mümkün değil... Çağdaş bir 
toplumda bu kadar kolay silah vermek, 
he'ıe eli tetiğe çok çabuk giden bir top-' 
iumda bu kadar kolay silah kullandırmak 
çok büyük bir yanlıştır değer1!i arkadaşlla-
rım. Her tarafını bırakın, bu açıdan ba
karak bunu düzeltmek ;lazım. (SHP sıra
larımdan alkışlar) 

Kaldı ki, köy korucuları bölgede, bi
zim gözleyebildiğimiz kadarıyla, güven
lik açısından sorun giderici olmamış, so
run artırıcı olmuş. Neden? Biliyorsunuz, 
oranın feodal yapısı vardır; aşiret düzeni 
var, aşiret dengeleri var, aşiret dostluk
ları, aşiret. düşmanlıkları var. Şimdi, on
lar arasındaki dengeyi, bir tarafa silahlar 
vererek, mühimmat vererek bozarsanız, 
başka sorunlarla karşı karşıya kalırsınız; 
kalınmış; kalınmamalı... Bir de, halkı hal
ka karşı silahlandırmak gibi, devlet bü
yüklüğü ve ciddiyeti ile bağdaşamayacak 
bir yola da gidilmemelidir. Bu görüntü 
de devleti yıpratacak bir görüntüdür. 

Şu söylenebilir : «Efendim, o bölgede
ki koruculuk müessesesi, aynı zamanda 
bir istihdam meselesidir» denebilir. Ger
çekten, 100 bin lira civarında bir para ve
riliyor. Şimdi okuduğumuza göre, bu bi
raz daha artacak. Diyelim ki, 100 bin 
maaş. İşte, parkası, postalı vesaire de yan 
gelirleri; o bölge için iyi bir iş. 12 bini 
100 bin ile çarptığımız zaman galiba çok 
büyük bir para ediyor; ama bunu yapa
caksak, bunu gerçekten bir ekonomik 
katkı olarak düşünüyorsak, gerçekten 
ekonomik yöntemlerle yapalım bunu; öy
le, silah gibi, mermi gibi, silah kullanma 
yetkisi gibi yanlış mekanizmalarla yap

mayalım. Ne yapılır? Orada bu para ile 
yatırım yapılır, atölyeler kurulur, iş alan
ları açılır; bunları yapmak lazım ve bun
lara ihtiyaç vardır. 

Değerli milletvekilleri, o bölgede çok 
yatırım yapılıyor, denecektir sanıyorum; 
ama bir kere şunu ayırmalıyız : GAP gi
bi büyük projeleri, o bölgeye yapılmış ya
tırımlar olarak görmemeliyiz, o projeler, 
ülkenin geneline hitap eden projelerdir, 
sırf o bölgeye yapılmış yatırım değildir. 

Ben - çok değil; ama az da sayılmaz -
yakın zamanda o bölgeyi gezdim. Yatı
rımlar şöyle: Lojman yapılıyor; askerî 
lojman yapılıyor, polisevleri yapılıyor, 
okul yapılıyor; ama, sonra karakol olarak 
kullanılıyor, elverdiği ölçüde yol yapılı
yor; normal rutin su işleri falan da ya
pılıyor. 

ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Yani, bir 
şeyler yapılıyor... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) 
— Tabiî tabiî, yapılıyor... 

Bunlar kalkınma değil, bunlar sorunu 
çözmez; bunlarla sorun çözülecek diye 
bekliyorsanız, çözülmez. Yani, o bölgede 
subay lojmanı sayısı 15 binden 20 bine 
çıktığı zaman o bölge halkı refaha ulaşır, 
rahatlar, zenginler... O olmaz. O, üretim 
artırıcı, gelir artırıcı, gelir çarpıklığını (bo
zukluğunu) giderici yatırımlar olmalı. 

Tabiî ki, köy koruculuğu, ekonomik 
açıdan da savunulamaz. Şu söylenebilir : 
«Köyler korunmalıdır. Her köyü ayrı ay
rı korumak zor. Onun için, köy korucu
luğu sistemi getirildi». Ben o görüşte de
ğilim; biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu olarak da o görüşte değiliz. Biz, 
devletin gücünün bütün köyleri koruma
ya yeteceğine inanıyoruz. Korucunun gö
revini devletin gücü yapmalı; devlete ve
kaleten, Türk halkının içinde bir başka 
güç güvenlik sorumluluğunu üzerine ala
maz, almamalıdır. 
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Çok eskiden beri uygulanan, bildiği
miz bir «asayiş karakolları» sistemimiz, 
modelimiz vardı; jandarma bunu çok uy
gular; asayiş karakolları kurarız. Asayiş 
karakolları modeli, o bölgede srklaştırıla-
rak, yoğunlaştırılarak, bir zincir halinde, 
sistem haline getirilebilir ve bütün köyler, 
bütün bölge kontrol altına alınabilir. 

Değerli arkadaşlarım, biz büyük bir 
devletiz, güçlü bir devletiz; bütün köyle
rimizi, bütün mezralarımızı, bütün yayla
larımızı kontrol edemiyorsak, büyüklük 
iddiasında bulunamayız. (SHP sıraların
dan alkışlar). Onu, köy korucularına, 
yalvara yakara getirdiğimiz, omuzuna si
lah verdiğimiz insanlara bırakamayız; bı
rakamayacağımız kadar ciddî bir olay 
bu. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer farklı 
görüş açımız; Hükümetin, halk ile bölü
cü örgüte yaklaşımı arasında fark gözet
memesi olayıdır, ya da yeterince fark gö
zetmemesi olayıdır. Biz, oradaki eylemci
leri, bölücü örgüt üyeleri olarak ve bölü
cü örgüt olarak nitelendiriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan 
bir tespit yaptı, bizim katıldığımız bir tes
pit; «Halk, bu işe karışmamıştır» dedi; 
biz buna aynen katılıyoruz. Bölge halkı, 
burada görev yapan sayın milletvekilleri 
kadar, hepimiz kadar vatansever, yurtse
ver, devletine bağlı insanlar. (SHP sırala
rından alkışlar). Bölgede bölücü amaçlı 
eylem yapan örgüt üyeleriyle halkı, kesin, 
ama mutlaka kesin, birbirinden ayırma
lıyız. Bir örgüt üyesini bulacağız diye, 30 
hanelik, 40 hanelik bir köyün, etrafını 
jandarmayla çevirirsek; bütün köylüyü 
çoluğuyla çocuğuyla, kadınıyla erkeğiyle 
köy meydanına toplarsak; «Falanı çıka
rın, yoksa biz biliriz yapacağımızı» der
sek; o küçücük çocuklar, ne olup ne bi
tiyor, onu anlamadan, gözleri faltaşı gi

bi açılmış, analarının eteklerine sarılıp 
ağlayarak bu manzarayı seyrederlerse; o 
bir kişiyi yakalasak da, yakalamasak da, 
halka haksızlık etmiş oluruz. (SHP sıra
larından alkışlar). 

Söylemek istediğim şu. Oradaki halkı 
esirgemeliyiz ve hep birlikte şu noktaya 
geleceğiz; oradaki çözümü, oradaki halk
la birlikte bulacağız. (SHP sıralarından 
alkışlar). Oradaki halkın demokratik ka
tılımıyla, onunla birlikte bulacağız; çün
kü, bizim gibi, sizin gibi düşünüyor halk. 

Değerli milletvekilleri, halk ile örgütü 
ayrı tutma iddiamızı çok haklı gösterecek 
görüntüler var; o da şu: Biliyorsunuz, 
eylemciler belli hedeflere saldırıyorlar. 
Mesela, otorite merkezlerine sald>rıyorlar. 
Bu otorite bazen devlettir, bazen bir ağa
dır, bazen de bir ceberuttur; oraya sal
dırıyorlar. 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Çocuk
lar?.. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) 
— Onu söyleyeceğim efendim. 

Ekonomik kalkınmayı sağlayacak he
deflere saldırıyorlar; iş makinesi yakıyor
lar, traktör yakıyorlar, baraj çalışmasını 
engelliyorlar ve halka saldırıyorlar; kat
liam yapıyorlar. Niye?... Halk onlarla bü-
tünleşmemiş, halk onlarla iç içe değil. 
Biz halkı korumak zorundayız; o katli
amlardan, o kıyımlardan halkı, çoluğu ile 
çocuğu ile korumak zorundayız; devlet 
korumak zorunda. 

Bu, köy korucularıyla olmaz, orada
ki adamların bellerine ikişer tabanca, 
omuzlarına birer uzun namlulu tüfek ve
rerek olmaz. Bu, devletin görevidir. İha
le edilemeyecek, başkasına devredileme
yecek görevlerden biridir güvenlik göre
vi. Onu devlet bizzat yapmak zorundadır, 
bizzat yerine getirmek zorundadır. (SHP 
sıralarından alkışlar). 

- 4 6 2 — 



T. B. M. M. B : 32 9 . 3 . 1988 O : 1 

Değerli milletvekilleri, örgütle halkı 
ayırdıktan başka, halka, devlet olarak, 
sevgi ile, insan sıcaklığı ile yaklaşacağız. 
Onun beklentilerini; ekonomik, toplum
sal, 'kültürel, sosyal beklentilerini karşıla
yacağız. Bizim devletimiz bunları yapma
ya yetecek güçtedir, bunları yapmaya 
muktedirdir. Halka böyle yaklaşacağız 
ve mutlaka onun o beklentilerini karşıla
yacağız. Karşılayacağız ki, halk devletini 
sevecek, ona, kaybedilmemesi gereken bir 
yüce değer olarak sahip çıkacak, onu 
esirgeyecek, onu yıktırmayacak, onu avu-
cunun içinde tutacak; «Bu benim devle
tim» diyecek. (SHP sıralarından alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, bu konuları 
belki en az .bilenlerden biri benim: ama 
bildiğim kadarını söylemek istiy orum. 
Bu tür olaylarda bininci konu, hah T al
ma meselesidir. Bu tür eylemler, tam ha
ber almanız yoksa, haber almamız ye
terli değilse, önlenemez. Bu nasıl olur? 
Bin çeşit yolu var, onbin çeşit yolu vt r; 
olur. Haber almalk lazım örgüt eyleme 
geçmeden, planlama aşamasında onun 
önüne çıkımalk lazım. 

İngiltere'de, bizim temsilciliklerimiz
den birine Ermeniler eylem hazırlıyor
lardı; İngiliz polisi aylarca takip etti, 
bıkmadan usanmadan. Sonradan raporla
rını okuduğumuz zaman gördük, aylarca 
takip etmiş. Hangi dükkâna girdi, nere
den çıktı, kimden silah aldı, planı kim 
Verdi, İkim nerede bekledi? Eyleme haş
layacağı anda, silahıyla beraber yakaladı 
onları... 

Bu tür organize suçlara karşı, suç 
örgütlerine karşı 'birinci sorun, haber 
almadır. Haber almayı başaramadıksa, 
ötekini saymayalım değerli arkadaşla
rım. 

Subay, topçu zabitine sormuş, demiş 
ki, «Size ne zamandır ateş edin diye 

emür veriyorum, niye ateş etmiyorsunuz?» 
Zabit de cevaben «32 sebebi var komu
tanım» demiş. «Ne?» deyince, «Bir: Ba
rut yok» demiş. «Sayma ötekileri» âem&ş 
komutan, Haber almanız yoksa, öteki
leri saymayın; çünkü, ötekiler başarıya 
ulaşmaz. Haber almazsanız, nokta ope
rasyonu yapamazsınız. Haber almanız 
varsa, az evvel çizmeye çalıştığım tablo
daki, örgüt üyesini, o köyün içindeki ev
den bir ıtek kişiyi, cımbızla çeker gibi 
çeker alırsınız; biraz evvel sunmaya 
çalıştığım tabloyla karşılaşırız; yani, ilk 
mesele haber almadır, her şeyi bir yana 
koyup, önce onu halletmek zorundayız; 
Hükümet halletmelidir değerli arkadaşla
rım. Biz Sosyaldıemoikrat Halkçı Parti 
olarak, uygulamada bunun çok geri kal
dığını görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, toparla
yınız efendim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, hir baş'ka so
runumuz şu: Daha önceki konuşmaları 
okudum, hep söylenmiş, Sayın Bakan da 
söyledi; «Öbür tarafta savaş var veya
hut başka ülkelerde otorite 'boşluğu var, 
sızıyorlar, ondan sonra bizim tarafta ey
lem yapıyorlar» deniliyor. 

Beni lütfen bağışlayın, aklım bunu 
almıyor. Bizim taraftaki toprağa sızıyor
lar, halbuki ben o toprağı korumak zo

rundayım; çünkü, o ıtopralk benim vata
nım., Karşı tarafta otorite zaafı varsa, 
benim toprağıma sızabilecekler mi? Biz, 
bu tarafı koruyacağız. Bu, bizim için hir 
mazeret olabilir mi, karşı tarafta savaş 
var diye? Biz bu tarafı sıkı tutacağız; 
çünkü, onu savunuyoruz, bizim vatanımız 
diye oraya kimseyi sokmayacağız. 

Sınırı kontrol ©demezseniz... Karşı 
taraftaki savaş bitsin, bu taraftaki mev
sim yaza dönsün, buradan da, işte kuş-
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lar kalksın yürüsün gitsin, ondan sonra... 
Olmaz öyle şey efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) Olmaz öyle şey. Biz, ken
di toprağımızı her koşulda kendimiz sa
vunacağız, koruyacağız; hududumuza sa
hip olacağız. Daha önceki yılların bütçe
lerine baktıım, fizikî engeller kurmak İçin 
bu Meclis tarafından pek çok büyük pa
ralar verilmiş. İçişleri Bakanlığına ve'ya 
Jandarma Genel Komutanlığına verilen 
o paralar, işte o iş için. öbür tarafta 
harp olur, darbe olur; o beni ilgilendir
mez. Fizikî engeli koyacağız ve oradan 
terörist geçemeyecek, oradan İşgal kuv
veti de geçemeyecek; onu biz koruya
cağız. öbür taraftaki mazeretler, bizim 
bu tarafta kullanacağımız mazeretler ola
maz, olmamalıdır da. 

Değerli millet vekilleri, Sayın Başka
nın toleransını biliyorum; ama onu zor
lamak istemiyorum. Konuşmamın bura
sında -bir konuyu söylemek istiyorum. 
Şuna lütfen inanınız ki, biz o bölgedeki 
durumu ciddî olarak alıyoruz, küçüm
semeden, bütün boyutlarıyla algılıyoruz. 
Misakımillî ile çizilen ulusal hudutlariımız 
üzerinde ve çağdaş Atatürk milliyetçi-
liğiyle pekişmiş ulusal bütünlüğümüz 
üzerinde tartışılmaz 'bir duyarlığımız var. 
(SHP sıralarından alkışlar) Kuşkusuz, bu 
değerlerin en yüksekte tutulması ve en 
yüksekte tutulması için gereğinin yapıl
masından yanayız. Ancak, değerli arka-
daşlarıım, Anayasamızın 120 nci madde
si olağanüstü hal ilan edilirken, 6 aylık 
bir süre için ilan edileceğini öngörmek
tedir, uzatmaları da 4 ayla sınırlamak-
tadir. Yani olağanüstü hale düşüldü
ğünde, olağanüstü halin koşullarını tarif 
ediyor; diyor ki: «Anayasa ile kurulan 
hür demokrasi düzenini veya temel hak 
ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yöne
lik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî 
belirtilerin ortaya çıkması...» 

Sayın Balkan söyledi, «Yazın öyleme 
geçmeleri ihtimali var» dedi. Bu şimdi, 
yaygın şiddet hareketlerimin ciddî belir
tisi imi? Ciddî belirti olacak... Bu yok; 
bir. 

İkincisi: Olağanüstü hal ilan edildi
ğinden bugüne kadar geçen süre, o böl
gede Itedbir almamıza, iyileştirme yapma
mıza, güvenlik güçlerini donatmamıza ve 
takviye etmemize yeterli. Olağanüstü ha
lin anaözelliği, geçici olmasıdır ve krizler 
sınırlı olmasıdır; krizi atlatacağız ve kal
dıracağız. On senedir sıkıyönetim, sonra 
çok uzun süreden beri olağanüstü hal 
deVam ederse, bu, geçici değil, kalıcı 
olur değerli arkadaşlarıim. O bölge hal
kını, böyle bir rejime, kalıcı bir baskı 
altında tutmaya hakikimiz yok. Gerçek
ten, eğer noksan kalmış önlemler varsa, 
alınmalıdır; ama, o önlemler doğal ku
rallar içinde alınabilir, doğal koşullar 

. içinde alınabilir. Olağanüstü, on yılı geç
ti mi, artık o, «olağanüstü» olmaz, «ola
ğan» olur. Biz o bölgeyi olağan hale 
döndürmeliyiz. Devletin gücü, o bölgede 
örgütün karşısına çıkmaya da, bütün 
olumsuzlukları gidermeye de yeterlidir. 

Değerli arkadaşlanm, kuşkusuz, hu
zur ve sükûn feda edilmemelidir; ama, 
huzur ve sükûnun 'bedeli demokrasi ol-
imalıdır.) (SHP sıralarından alkışlar) Eğer, 
demokrasi varsa, temel hak ve özgürlük
ler kullanılabiliyorsa, huzur ve güven 
anlamlıdır; kuüanılamıyorsa, zaten an
lamlı değildir, zaten bir ihtiyaç değil
dir. 

Değerli arkadaşlanm, <biz, bu ne
denlerle, kalıcılık istidadı göstermeye baş
layan olağanüstü hal uzatma talebine, 
karşı oy kullanacağız. 

Sayın Başkanım, sözlerimi bitirirken, 
o bölgede vatanımız için görev yaparken 
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şehit olanların tümünü ve ölen vatandaş
larımızı saygıyla anıyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Güneş. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın İsmail Köse; buyurunuz. (DYP sıra
larından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖ
SE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 
millet vekilleri; 9 ilde 4 ay süre ile ola
ğanüstü halin uzatılması hakkında Bakan
lar Kurulunun Yüce Meclise sunmuş ol
duğu tezkere üzerinde, Doğru Yol Par
tisi Grubu 'adına huzurunuzda bulunu
yorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, bütün arzu
muz, Türk Devletinin, ülkesi ve milletiy
le bütünlüğünün korunması ve demokra
sinin bütün kurallarını işletmek suretiy
le, olağanüstü tedbirlere ihtiyaç göster
meden yönetilmesidir; ancak, millî birlik 
ve beraberliğimizi ortadan kaldırarak, 
yurdumuzu parçalamak amacıyla faali
yet gösteren bölücüler, varlıklarını du
yurabilmek vö müessir olabilmek gayesiy
le, yurt dışındaki mihrakların propagan
da ve aktif desteğini sağlayarak hainane 
hareketlerine devam ettiklerinden, Ana
yasa ve kanunların tanıdığı tedbirlerin 
alınmasını de desteklemekteyiz. Zira, par
timiz, devletin bekasını her şeyin üzerin
de, millî menfaatları parti menfaatları-
nın fevkimde gören düşüncenin sahibi 
olan bir siyasî kuruluştur, ©izim üzerin
de durmak istediğimiz, iktidarın, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini bir 
asayiş bölgesi olarak görmelmesidir. 1980 
yılından önce, ideolojik yönden dış güç
lerin de desteğini 'alarak, bu bölgede ya
şayan insanımıza yapılan olayların ve 

tahriklerin, ileriki yıllarda telafisi müm
kün olmayan sonuçlar doğurması ihti
malini düşünerek, o gün iktidarda bulu
nan Adalet Partisi, bu bölgedeki (insanı
mızı istismar edecek düşünce sahipleri
nin düşüncelerimi kafalarında parçalamak 
maksadıyla, Güneydoğu Anadolu Bölge
sini kalkındırmak amacıyla, GAP dedi
ğimiz o dev projeyi ortaya çıkarmıştır. 
Demokrasi hayatımızdaki kesintiler ol
masa idi, bugün bu dev projenin gerçek
leşmesine az bir zaman kalmış olacaktı. 
Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden 
entegre proje olan GAP, bu bölgede 
nüfusu üç misline geçim şartlarını ülke
mizin en yüksek gelir seviyesine çıkar
tacak; Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumunun gerekli çalışmaları ile beraber, 
götürülecek eğitim', üniversite ve sağlık 
gibi hizmetlerle, gidilecek bölge olmanın 
cazibesini kazanacaktı. 

Bu bölgeye devletimizin güvenlik kuv
vetlerinin ulaşabilmesi ve onların ihtiyaç
larının temini için, bölge İllerimizdeki ha
vaalanlarının, her gün, her tipte uçakla
rın inip kalkacağı şekilde tevsii ve ik
im şartlarına göre tedbirlerinin alınma
sı icap etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1980 yılından 
beri, bu olayların anarşi ve terör olayları 
olmaktan çok, devletimizi yıkmaya ma
tuf, milletimizi bölmeye yönelik olaylar 
olduğundan bir devlet meselesi olduğu
nu; devJjeüin, bütün müesseseleriyle, bu 
dış kaynaklı olayların üzerine gitmesi 
gerektiğini söyleyerek geliyoruz. Ne ya
zık ki, ihtilalin gerekçesini teşkil eden bu 
bölücü olaylar, sekiz yıldan bu yana 
yok edilmiş değildir. Gerek sıkıyönetim, 
gerek olağanüstü hal ilan gerekçelerinde, 
bu olayların Rusya'nın, Suriye'nin, Er
meni ve bir miktar da Rumların desteği 
ile PKK, TKP gibi örgütler tarafından 
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yürürtüldüğü söylenmesine rağmen, ikti
dar partisi, referandum ve seçimlerde, bu 
olayları istismar ederek, propaganda ara
cı olarak kullanmıştır. Yüce Milletimizin 
önündeki sis perdesi artık kalkmıştır; 
bütün bu olayları, gün ışığında görme
ye başlamıştır. Türk 'Silahlı Kuvvetleri
nin ve şerefli güvenlik kuvvetlerimizin 
başarısı lile, bölgenün vatansever evlat
larının binlerce şehit vererek bugüne ka
dar sürdürdükleri başarılı mücadeleyi, 
Hükümet her iki seçim devresinde de is
tismar ötmiştir, 

Değeri milletvekilleri, Güneydoğuda 
sürekli olağanüstü hal uygulamasının so
na ermesi ve sıkıyönetimin tekrar aranır 
haile gelmemesi için, Doğru Yol Partisi 
olarak, siyasî, 'iktisadî, sosyal ve kültürel 
kalkınmanın, bir an önce gerçekleşme
si gerektiği kanaatindeyiz. Hükümetin, 
hukuk devletine yaraşır tedbirler alma
sının yanında, bölgedeki dış güçleri de na
zara alarak, komşu devletlerle de mese
leyi görüşerek, bu yılkıcı güçlerin yuva
lanmasına ve desteğine son verilmesi için, 
gerekli teminatı alması icap etmektedir. 
Ayrıca: 

1. Güvenlik güçlerimizin silah, araç, 
gereç yönünden takviye edilmesli. Bu ara
da bölgede yaşayan vatandaşlarımıza 
eza cefa etmeden, devletin millî güçleri
nin, aranır, istenir olabilmesini sağlamak 
için, güvenlik kuvvetlerinin, tarafsız, şef
katli icraat yapmasının 'temini icap et
mektedir. 

2. Coğrafî ve iklim şartları da düşü
nülerek, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin 
akim kalması bakımından, kısa ve uzun 
vadede yapılacak yatırımlara hız veril
meli ve bir an önce bitirilmelidir. 

3. Bölgede bulunan bütün iller ara
sında koordinasyon sağlanmalı, maddî ve* 
istihbarata dayalı yardımlaşma temin 
edilmelidir. 

4. Komşu devletlerin radyo ve tele
vizyon yayınlarının zararlarını bertaraf 
etmek maksadıyla, Türk Radyo ve Tele
vizyonunca, en ücra köyleriımize kadar, 
millî biriliği sağlayacak, vatandaşın anla
yacağı ve seyredeceği programlar ile, 
saatleri de göz önüne alınmak suretiyle, 
gerekli eğitici ve kültürel yayınlar ya
pılmalıdır. 

5., İstihbarata ağırlık verilmeli, özel
likle MİT teşkilâtının, içeride ve komşu 
devletlerde bölücü faaliyetleri önceden 
haber almaşım sağlayacak istihbarat ça
lışmalarının yapılması sağlanmalı ve bu 
gibi yılkıcı faaliyetlerin önceden haberle
ri alınarak ilgili makamlara bildirilmeli
dir. 

Değerli milletvekilleri, olağanüstü hal 
ilan edilen 'illerimizde normal hale dönül
mesini temenni ederken, bu mücadelede 
şehit düşen silahlı kuvvetler ve güvenlik 
güçleri mensuplarıyla, yine hayatlarını 
bu mücadelede kaybeden vatansever va
tandaşlarımızı rahmetle anar, hepinize 
saygılar sunarım. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Köse. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mehmet Topaç. 

Buyurun Sayın Topaç. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET 
TOPAÇ (Uşak) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli: üyeleri; 9 ilimizdeki d'Ja-
ğainüstü halin 4 ay süreyle uzatılmasına 
iıL'işfc'ın Başbakanlık tezkerecinin görüşül
mesinde, Anavatan Partisi inin görüşlerini 
kısaca 'izah ötmek üzere huzurunuzdayım. 
Söylerimin başında, grubum ve şahsım 
adına hepinizi saygıyla stiaımlannı. 

Sayın-Başkan, saym milatvsk'iılleri; 12 
Eylül, demokrasiyi koruma ve kolama 
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harekâtıyla, Türk Silahlı Kuvvetleriyle, 
güvenlik güçleri ve Yüoe Türk Milleti
nin kenetlenerek verdikleri bir mücadele
yi gördük. 

Yeniden devlet otoritesi hâkim kılı
narak, huzur ve güven ortamı, bu güç
lerin birleşmesiyle teessüs etmiştir. Gü
venlik 'kuvvettenimizce ülke çapında yü
rütülen operasyon©!' çalışmalarla, terör ve 
anarşi yuvaları dağıtılmış, örgütler çö-
kertümıiş, lideolojıik faaliyetlere, caydırıcı 
ve sonuç alıcı başarılı darbeler vurulmuş, 
rejim düşmanları yakalanarak adalete tes
lim edilmiştir. Yıkıcı faaliyetler kontrol 
altıma alınarak, bu faaliyetler ıbüyük öl
çüde de önlenmiştir. 

Hükümetimiz, güven ve huzur orta
mının sağlanmasına özel bir önem ver
mektedir. Huzur ve 'asayiş yönünden elde 
©dilen memnuniyet verici gelişmeler sonu
cu, sıkıyönetim, (kademeli olarak kaldı-
rılimış ve 19 Temmuz 1987 tarihi itiba
riyle de, ülke genelinde sıkıyönetimi uy
gulamasına son verilmiştir. 

'Sayın milletvekilleri, 'anarşi ve terö
rün önlenmesi ve zararlarının izalesinde, 
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile, güvenlik 
kuvvetlerimizin, terörist unsurlara karşı 
koordinasyon ilcinde, birlik ve beraberlik 
içerisinde hareket, ederek büyük bir gay
retle yürüttükleri mücadelenin etkili oldu
ğu tamamen müşahede edilmiştir. Ancak, 
yurt içindeki müessiriyetleri asgarî sevi
yeye indiırilmiş bulunan örgütler, yurt dı
şında bulunan yıkıcı ve bölücü unsurlar 
vasıtasıyla, dış mihrakların destek ve teş
vikimden de istifade ederek, rejimimiz ve 
ülke bütünlüğümüz aleyhine faaliyetleri
ne devam ehmektedirier. Özellikle sınırla
rımıza yakın 'bölgelerde barınma ve ör
güttenim e imkânı bulan bölücü unsurlar, 
güç ve eylem birliği içerisi'ne girmişler 
ve pasif ize unsurları da cesaretlandürme-
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ye, yeniden toparlanarak örgütsel faali
yetlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, güvenlik kuvvet-
larimizce alınan tedbirler neticesinde, te
rörist unsurlarca sarf edilen bütün kötü 
niyet ve gayretlere rağmen, eylemleri ile, 
propaganda ve ajiıfiasyon teşebbüslerinin 
sınırlı kaldığı ve belirli bölgelerimıize in
hisar ettiği artık tamamen müşahede edil
mektedir. 

Hükümetimizin, her türlü saldırı ye 
yıpratma hareketine rağmen, ülke ve 
millet bütünlüğümüzü hedef alan yılkıcı 
unsurlarla mücadelemin, kararlılıkla yürü-
tüknesi gereken millî bir görev olduğu
nun idrakıi içerisinde bulunduğuna İnanı
yoruz; Meclisimizin bütün değerli üye-
lerin:n de aynı görüşü bizlerle paylaştığı 
inancındayız. 

Sayın milletvekilleri, miiûlî birlik ve 
beraberliğimizi yıkmak, toplum yapımı
zı temelinden sarsmak ve anayasal reji
mimizi 'değiştirmek amacıyla toparlanma 
faaliyetleri liçeriısinde bulunan terör mih
raklarına karşı gerekli tedbirler alınmıştır 
ve mütemadiyen de bu tedbirler geliıştiri'l-
rnektedir. Güvenlik kuvvetlerimiz, canları 
pahasına dıa olsa, yüklendikleri görevin 
bilincinde olarak, her türlü 'tedbiri almak
tadırlar. Hükümetiımiz, terörliıst faaliyet
lerin önlenmesinde, geliştirdikleri tedbir
leri, demokratik hukuk devleti kuralları 
içerisinde tutmaya azamî gayret göster
mektedir. 

Bir yanda, ımasuım, korumasız vatan
daşlarımızı katletme planları yapan gözü 
dönmüş ıteröıriıstlter, bir yanda ise halkın 
huzur ve güvenini sağlayarak, yasalar 
çerçevesinde 'bu grupların üzerine giden 
güvenlik kuvvetlerimiz mevcuttur. Halkı
mızın ve Yüce Meclisimizin desteğiyle, 
en kısa zaman içerisinde, güneydoğu toöl-
gemizideki (terörist faaliyetlerin sona er
dirileceğine kesinlikle inanııyoruz. 
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ıSayın 'milletvekilleri, yukarıda arz et
meye çaıluştığum hususlar ışığında, önü-
müzdeki dönemıde vukuu ımuhtemel ge
lişmeleri de göz önüne alımak suretiyle, 
ihalen olağanüstü Ihal uygulamasının de
vam dötiği, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Di
yarbakır, Mardin, Siirt Hakkâri ve Van 
illerimizin bulunduğu bu -bölfge dikkatle 
ele alındığında, öncelikle bu illerimizin, 
bölücü eşkiyanın faaliyet ve eylemlerini 
yoğunlaştırmaya çalıştığı bir bölge ol
duğu, 'bir alan içerüsinde kaldığı muhak
kaktır. İkincisi, 'bu bölgede tabiat şartla
rının ağır olduğu ve terörist faaliyetlere 
•müsait bir zemin teşkil! ettiği ve ibu faa
liyetlerin, İbu (bölgede çok daha genişle
me imkânları bulduğu, hepimizin gözlem
leri içerisindedir. Üçüncüsü iise, sınıra 
mücavir (bulunmaları itibariyle, bölgenin, 
sızmalara uygun Ibir konumda bulundu
ğu meselesidir. Îran-Irafc Savaşının de
vam etomesi sebebiyle. güney sınırlarımız 
mücavir bölgelerde otorite boşluğu bu
lunduğu, dolaylısıyla da bu bölgelerin. 
hassasiyetle korunduğu ortadadır. 

'Sözlerimin burasında, SOP Sözcüsü 
Sayın Güneş'in bir değerlendirmesine de 
değinmek istiyorum; «Sınır komşuımuz-
daki karışıklık ve sınır komşumuzdaki 
otorite boşluğunun İbu ülkenin güvenliği-
ne İbu ülkedeki anarşistlerin sızmalarına 
hiçbir mesnet teşkil ©tmeyeceğinden» 
bahsettiler. Yani, «Bugün Suriye sını
rındaki boşluk ve Suriye'deki otorite 
boşluğunun, İbu önlemleri almaya hiç ge
rek hissettirmediğini» de söylediler. 

Bu boşluğun çeşitli zamanlarda öyle 
örneklerini gördük ki, bu otorite boşlu-
ğunıdan çeşitli imkânlar (bulan kişilerin, 
teröristlerin Ankara'nın göbeğine kadar 
geldiğini ide 'gördük. Şimdi 'burada, bir 
sınnr, her şeyden evvel, ilki tarafın da 
te'dbiriyle tamamen korunma altıma alı

nabilmektedir. !Bir taraf tamamen ko
runmada, bir taraf tamamen hoşlukta ol
duğu zaman, 'bu otorite hoşluğunun hu 
ülkeye tesirinin olacağı da muhakkak
tır. 

(Diğer taraftan, (bu terör grupları üze
rinde sürdürülen ciddî çalışmaların ve 
alınan tedbirlerin olumlu neticeleri de 
görülmeye başlamaktadır. Gene aynı şe
kilde, burada, halkla teröristlerin birbi
rinden ayrılması gerektiğinden de bah
sediliyor. Bu Hükümet zamanındaki ka
dar, halkla teröristlerin birbirinden ay
rıldığı (görülmemiştir ve bugün niçin bü
tün teröristler o halkın üzerine saldır
makta, çoluk çocuğu katletmeye çalış
maktadır? Çünkü, o halk, !bu devletin ya
nındadır. O halkı korumak için, bu dev
let, oradaki koruma mevzuunda, köy ko
rucularına kadar ihdas etaıiş durumda
dır. (ANAP sıralarından alkışlar) Çün
kü, gece baskınlarına karşı bugüne ka
dar tamamen savunmasız olan o köyle
rimize, bugüne kadar bir tek telefonu 
esirgenen o köylerimize, bugün telefon 
hatlarına kadar çekilmekte, bugün o köy
lerin gece baskınlarından korunması için 
de, ellden gelen gayret gösterilmekte, her 
türlü imkân bu köylere de tanınmakta
dır. İşte bu, Hükümetimizin, o köyler
deki, tecavüze uğrayan halkımızın ya
nında Olduğunu göstermektedir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hasan 
Beyin görüşünü yanlış anladınız. 

MİBHMIET TOPAÇ (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, bu önemli ope
rasyonlarla ve bu şekilde alınan tedbir
lerle, terör, bugün nasılı artık üzerinde 
konuşulamayacak bir noktaya geldiyse 
ve bugün terör, nasıl bunu tertipleyenle
rin bazı ferdî Iharaketlerine kadar in-
diyse, bu da son üç dört senedir Hükü
metimizce alınan çok etkin tedbirler ve 

— 468 — 



T. B. M. M. B : 32 9 . 3 . 1988 O : 1 

hakikaten oraya getirilen ekonomik ön
lemlerle de ilişkilidir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, burada
ki etkin tedbirler karşısında büyük çapta 
dağılıma (temayülü gösteren terör grup
larının, yeniden toparlanma gayretlerine 
de imkân verilmemesi gerekmektedir. 
Şimdi burada, ayrıca, doğu, güneydoğu 
illerinin haricinde İstanbul Hindeki bu 
olağanüstü halin uzatılması noktasına da 
gelmek ilişiyorum. 

istanbul İtlimiz, her yönüyle -Sayın 
©akanımızın da bahsettiği gibi- bir met
ropol yerleşim alanı 'içerisindedir. Bura
da, çok sayıda sanayi tesisi ve eğitim 
kurumları mevcuttur; yoğun bir öğren
ci, işçi kitlesi ve yoğun bir yerleşim böl
gesi mevcuttur ve bu terörist unsurların 
-dikkat ederseniz- her terörist hadisenin 
arkasında saklandığı, gizlendiği veya ken
di izini kaybettirmeye çalıştığı illerin ba
şında, en büyük ili olması dolayısıyla İs
tanbul ili gelmektedir. Bu unsurlar, şe
hir içi faaliyetlerine de bu ilimizde ağır
lık vermişler ve bu tarz olayları bazı an
larda oralarda da yaşatmaya çalışmak
tadırlar. ıBu illimizde de olağanüstü ha
lin uzatılmasının Hükümetimizce düşü
nülmesinin fevkalade yerinde olduğu ka
naatindeyiz. 

Bütün (bu illerimiz de (9 ilimizde) 
normal yönetime geçişle birlikte terö
rist faaliyetlerin yeniden toparlanarak 
ciddî (bir şekilde gündeme gelmesini ön
leyici tedbirler için, bu olağanüstü halin 
uzatılmasının faydalı olacağı kanaatinde
yiz. 

Bu itibarla, yukarıda arz ve izaha ça
lıştığım hususlar ışığında, 9 ilimizdeki 
olağanüstü hal uygulamasının bir süre 
daha devam etmesine, grup olarak müs
pet düşüncelerimizi arz ediyor, Yüce 

Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Topaç, 

Gruplar adına konuşmalar tamamlan
mıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın . 
Başkan, şalhsım adına söz istiyorum. 

IBAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Ka
mer Genç; (buyurun. 

(KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; aranızda bir ar
kadaş olarak, Türkiye Cumhuriyetinin 
bölünmez bütünlüğüne içten inanan, Tür
kiye Cumhuriyetinin muasır medeniyet 
seviyesine yükselmesini candan arzula
yan bir kişiyim. Türkiye Cumhuriyetinin 
kurulmasında can veren, kan döken in
sanların hatıraları önünde büyük bir say
gıyla eğiliyorum. (ANAP sıralarından 
«sSağot, var ol» sesleri) 

'Değerli arkadaşlarını, biz, hepimiz bu 
memleketin insanlarıyız. Bize birtakım 
görevler düşüyor; bu görevleri hakkani
yet ölçüleri içinde, gerçek düşünceler 
içinde yerine getirmek zorundayız. Dü
şüncelerimi Ibu bazda izah etmek isti
yorum. Aslında ben, bugün bu konunun 
Iburaya geleceğini bilmediğim için, çok 
da hazırlıktı değilim. Yalnız, sayın ar
kadaşlar, buraya ibelirlıi zaman aralıkla
rıyla birtakıtm tasarılar gelir, bu tasarı
ları getiren Hükümetimiz birtakım ge
rekçeler de söyler; ama acaba, gerçek 
ıböyle midir, değil midir? 

Olağanüstü hal ilan ediyoruz ve bir
takım insanlara mükellefiyetler getiriyo
ruz, birtakım insanların can ve mal gü
venliğini, devletin himayesinden ayırarak 
koruma yollarına gidiyoruz. Acaba, Hü
kümete, olağanüstü hali uzatma yetkisini 
verirken, Hükümet gerekli önlemleri al
mış mıdır? Arkadaşlar, bugün demok-
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rasi ile yönetilen ülkelerde, yönetici sı
nıfında oton kişilerin bir Ibedeli oKması 
lazım. Yani bir insan bir yere, bir (göre
ve geldiği zaman, o görevin gerektirdiği 
nitelikleri haiz (midir, başarılı mıdır, de
ğil midir; eğer, o görevin gerektirdiği 
başarıyı göslteremiyorea oradan çekilme
si' lazım. Yani, biz devamlı başarısız in
sanları birtakım görevlerde tutarak, büyük 
insan kitlelerinin hak ve özgürlüklerini 
yok edeimeyiz. Olağanüstü hali ilan edi
yoruz, oradaki güvenlik kuvvetlerine bü
yük yetkiler veriyoruz; orada çalışan ka
mu görevlilerinin 'hak arama yollarını 
kapatıyoruz. 

Bakınız, ben bir ilden geliyorum, ye
minimde de «İşkencecilerle mücadele 
edeceğüm» dedim. Arkadaşlar, bu mem-
leköbte 18 sene, Danıştay gibi yüce bir 
makamda görev yapan bir insan olarak 
bir yeminin ne anlama geldiğini bilecek 
bir insanım; ama inanınız ki, seçim böl
gemden geldiğim zaman, o insanlar ba
na, «sizden yatırım istemiyoruz, sizden 
ımakam istemiyoruz, memuriyet istemiyo
ruz; sadece onurumuzu koruyun, yaşa
ma hakkımızı koruyun» dediler. İnanı
nız arkadaşlar, bunu dediler. 

Size Iben burada, hükümet programı 
üzerindeki görüşmeler sırasında da söy
ledim, gene birkaç misalle bunu izah 
edeyim. Olağanüstü hal bölgesinde, yet
ki verdiğiniz Osman Çetin ismindeki sr-
kıyönetim kumandanı, güvenlik kuvvet
lerine, «yakaladığınız adamı öldürün» 
diye emir veriyor. Bu emir yayımlandı 
arkadaşlar. 

ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 
— Böyle bir emir olmaz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, siz iktidar milletvekilisiniz, araştı
rın; eğer 'böyle bir emir yoksa, biz... 
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AUÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Araştırıp getirin ve öyle konuşun 
bu kürsüde^ 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
araştırdım ve amir gazetelerde yayımlan
dı. Okumuyorsunuz ki... Biraz da taham
mül edin... 

Size başka bir misal vereyim: Ali Şa
hin isminde bir Binbaşı Bingöl'ün Suve-
ren İlçesinde ibir öğretmeni işkenceyle 
öldürttüğü halde, bunu inkâr etmiş; fa
kat, bu konuda ifade veren erler, «Biz 
önce bu kişiyi 'öldürdük, daha sonra ge
tirdik cesedine silah sıktık» demişleridir. 

Simdi, siz bu insanları güvenlik kuv
vetlerinin içinden eğer temizleyemezse-
niz, ıbu insanlara bu kadar geniş yetkiyi 
verirseniz; orada yaşayan insanları, bun
ların insafına, bunların tasarruf yetkile
rine, hem de hiçbir sorumluluk taşıma
yan tasarruf yetkilerine bırakırsanız, bu
nunla, acaba o böllge insanlarına bakış 
açınızı açıkça ortaya koymuyor musu
nuz arkadaşlar?.. 

Geçen gün gene, Tunceli'nin Pertek 
İlçesine bağlı bir köye güvenlik kuvvet
leri gidiyor ^bununla ilgili, arkadaşım 
soru önergesi de verdi- ve arama yapı
yorlar. Muhtarın oğlunu çağırıp, uzun 
namlulu silahı boğazına dayıyor ve di
yor iki, «Beşe kadar sayacağım, eğer 
anarşistlerin yerini söylemezsen ateş ede
ceğüm» Sonra da saymaya başhıyor, «Bir, 
iki, üç..» diyor. 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Devamı ne oldu?.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Arka
daşlar, gene, size misaJllerle olayları an
latmaya devam edeyim. Valiye bu olayla 
ilgili olarak telefon elbtiim, dedim ki, «Sa
yın Vali, bakın, biz ,insanların gözyaş
ları üzerinde; insanlara işkence yaparak, 
insanların hayatlarını tehlikeye atarak po-
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ılîtiıka yapıp, kendimize prim kazanmak 
işitemiyoruz. Biz, Ibu ımeoi'lekette huzur 
ve güvenin, Türkiye Cumhuriyeti vatanr 
daşlarına Anayasa ve kanunlarla sağla
nan güvenin korunmasını istiyoruz. Lüt
fen 'bunun üzerine gidin.» Vali *bana te
lefon edip, «Yok böyle bir şey» diyor; 
ama arkadaşlar var. Bakın, bu olaylar 
var. Saat sabahım 03.00'ünde... 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — «Var» 
demekle, olmaz. 

(KAMER GENÇ (Devamla) — Hay
dar Bey, milletvekilisiniz; ben bu olay
ları söylüyorum, siz ide vicdanınız gere
ği buyurun gidin araştırın. Eğer yoksa 
ben (milletvekilliğinden istifa ederim, yok
sa siz eder imisiniz? Size ıtelkliif ediyorum. 
Lütfen... 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Şimdi 
var anı? 

IKAJMIER GENÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar, saat sabahın (B.OO'ünde, bazı 
güvenlik kuvvetleri mensupları gidiyor, 
vatandaşın 'kapısını 'dipçikle açıyor, (bü
tün ıkışliıik yiyeceklerini (dışarı döküyor, 
«(Burada anarşist var» diyor. Birtakım 
•güveniiık güçleri mensupları anarşist kı
lığına giriyor, köye gidiyor; «(bana ek
mek vereceksin» diyor. Vatandaş, eli si
lahlı görünce, ekmeği veriyor. Ertesi gün 
güvenlik 'kuvvetleri mensupları gidiyor, 
diyor İki, «buraya dün kimse geldi mi?» 
Vatandaş (korkuyor, «yok, gelmedi» di
yor; çıkıyor ortaya, «dün bana yemek 
verdiniz ya» diyor. 

Balkın arkadaşlar, .bunlarla, sizlere 
birtakım şeyler söylemek istiyorum; ister 
anlayın, isterseniz tutanaklara geçmesi
ni sağlamış olayım, onun takdiri size ait; 
ama size birtakım gerçekleri vurgulamak 
istiyorum. 

Sizler, bizleri hangi gözle görürseniz 
görün, biz memleketimizin birliğinden 
yanayız. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Siz 
kim, biz kim? 

•KAMER. GENÇ (Devamla) — Biz, 
bölücü iktidarların karşısındayız; bunun
la mücadele ediyoruz. 

Şimdi, bu güvenlik kuvvetler inin için
de, çok iyi niyetli insanlar var, vatanda
şına çok iyi davranan insanlar var; ama 
çok suiniyetli insanlar da var. Ayrıca, 
olağanüstü bal bölgesinde görev yapan 
güvenlik kuvvetleri mensuplarına siz yüz
de 50 fazla tazminat ödüyorsunuz. Yani 
siz değil, devlet ödüyor; fakat.., 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Biz 
değiıl, devlet ödüyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sizin 
müdahalenize gerek olmadan ben düzelt
tim beyefendi. Sizden daha iyi bilirim 
bu konuları, merak etmeyin. 

Bu güvenlik kuvvetleri mensuplarına 
devlet yüzde 50 fazla tazminat veriyor. 
(Bunların içinde iyi niyetli olmayan in
sanlar var. Bu tazminatlarını devam eit-
tifımek için, orada birtakım olaylar ya
ratan kişiler var. O halde, bunu ne yap-, 
mak lazım? Bunun çaresi nedir arkadaş
larımı? Bunun çaresi, doğudaki olayların 
üzerine sivil insanlarla, sivil yaklaşımlar
la gitmek lazım. Doğudaki olaylar, aske
rî zihniyetlerle çözülecek olaylar değil
dir. Bakın, Sayın Bakan (burada, «halk, 
olayların 'dışındadır» diyor; peki, halk 
olayların dışındaysa, halka reva gördü
ğünüz bu zulüm, bu işkence nedir? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ABDÜLKADtR AKSU (Diyarbakır) 
— Hani, nerede zulüm? 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Ne 
zülüm ya?.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Peki 
beyler, size bir şley söyleyeyim..' 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Ka
mer Genç... 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Si
zin çocuklarınızı güvenlik kuvvetleri ge
tirse, öldürse, bu zullüm değil midir? Ge
ce sizin evinize güvenlik kuvvetleri gelse, 
sizin giyinmenize 'bile fırsat vermeden ya
laktan 'kaldırsa, 'kapınızı kırsa, içeriye 
girse, ıbütıün eşyalıannızı dışarıya atsa, bu 
işkence değil midir? Bu iyi muameleyse, 
ıbizim, sizimle iyi muamele konusunda an
laşmamız mümkün değil. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Olur 
mu ö'yte şey? 

ALl TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Yapan olursa cezalandırılır. Olur 
mu öyle şey? Varsa, mahlkemeye verin. 

BAŞMAN — Sayın Kamer Genç, 
süreniz doldu efendim, rica ediyorum. 

IMAMiER GENÇ (Devamla) — Ta
mam «fendim, toparlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bakın, size içim 
yanarak bu olayları döküyorum... 

NECAT TUNÇSlİPBR (Balıkesir) — 
Pdki, şehit 'Olan ip ol islerimiz yok mu? 

(BAŞKAN — Rica ediyorum, müsa
ade buyurun. Lütfen öf endim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — • Ben, 
bu konuların ne anlama geldiğini sizler
den daha iyi bilen bir insanım. Bu mem
leketi, olağanüstü .rejimlerle idare etme
yi itiyat haline getirmeyelim. Bugün ik
tidarsınız; başkasına çevirdiğiniz bu si
lahlar, yarın size çevrilebilir. O halde, bu 
memleketi, iktidar partisi olarak, bir an 
önce olağan rejime döndürün. Bunun da 
yolu, burada, Ankara'da oturup da bir
takım güvenlik güçlerini şarka gönderip, 
vatandaşların başına kurşun yağduitmak-
tan geçmez. 

ABDULKADİR AKSU (DiyaMbakır) 
— öldürülen polisler, askerler ne ola
cak? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ba
kın, 12 Temmuz 1987 tarihinde Tunceli' 

ide bulunan 'bütün güvenlik kuvvetleri, 
Tunceli'yi 4,5 saat kurşun yağmuruna 
tuiıtular. İşte, Sayın Bakan ıburada, ken
disi söylesin. 

ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 
— 'Bu kaçıncı söyleyişin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ba
kanınıza soruyorum beyler. 

Onldan sonra, 'bir astsubayın 'bile gö
revine son verilmedi... 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, sü
renizin dolduğunu daha evvel ihtar et
tim ,rica eittim; toparlayınız ve ininiz, ri
ca ediyorum. 

NECAT TUNÇStfPER (Balıktesir) — 
Tahrik ediyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz de tahrik olmayın 
efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, bu Meclis çatısı altında gö-
rov yapan her milletvekili, eşit koşullar 
altında görev yapmalıdır. Bakın, ben si
ze buradaki tutanakları çıkarayım; ken
disine ayrılan süreyi yirmi otuz dakika 
geçiren milletvekilleri var. Kanun önün
de eşitlik ilkesini biz milletvekiline uy-
gulamazsak, vatandaşa nasıl uygularız? 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, 
bu toleransı da .gösteriyoruz. Sürenizin 
doı'.duğunu daha önce ihtar ettik; ihtar
dan sonra da hayli zaman geçti. Rica 
ediyorum, toparllayınız efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan, sürekli müdahale edildiği için 
'süremiz kısalimış oluyor; ama, bir cümle 
söyleyip konuşmamı biltireceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
4 KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın arkadaşlar, hükümet programı üze
rinde yaptığum konuşmada da söyledim; 
olağanüstü hal bölgesinde, devletin gü
venlik 'kuvvetlerinin vatandaşa verdiği za
rarın Hükümet tarafından ödenımiesi ge-
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rekir. Bakın, benim ilimde bu seki] za
rarlar çok oluyor; devlet güçleri tara
fından vatandaşlara büyük zararlar ve
riliyor ve bunların hiçbiri tazmin ettiril
miyor. Biz burada, birtakımı şeyleri sırf 
laf olsun diye dile getirmiyoruz. Hükü
met bizim ıkonuışmalarımıza lütfen bir 
cavap versin, sağırlıktan kendisini kur
tarsın arkadaşlar. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
a'lk ıslar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini efen
dim. 

Tezkere üzerinde başkaca söz iste
yen?.. Yok. 

Tezkereyi tekrar okutup, oylarınıza 
sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlıgi : 15.10.1987 tarihli ve 188-2/ 
05781 sayılı yazımız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
17.10.1987 tarihli ve 43 sayılı Kararı ile 
19.11.1987 günü saat n.OO'den itibaren 

4 ay süreyle uzatılması onaylanan Bin
göl, (Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, İstan
bul, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van ille 
rindeki olağanüstü halin 19.3.1988 günü 
saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay 
süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine arzı, Bakanlar Kurulun
ca 27.2.1988 tariıhinde uygun görülmüş
tür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz 
ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oy
larınıza ısunuyorum : Kabul edenler... 
Btmeyenler... Okunan tezkere kabul edil
miştir. 

!(SHP sıralarından «oylama anlaşıl
madı, yeniden yapalım» sesleri) 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Tezkereyi kabul edenler... Kabul et

meyenler... Tezkere kabul edilmiştir. 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklif

leri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler Kısmına geçiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

/. — Çalışanların Tasarruflarının 
Teşvikine Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/389) (S. Sayısı : 
17) (1) 

BAŞKAN — Çalışanların Tasarruf
larının Teşvikine Dair Kanun Tasarısı
nın (görüşmelerine kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini al
dılar. 

(1) 17 S. Sayılı Basmayazı 3.3.1988 
tarihli 30 uncu Birleşim Tutanağına ek
lidir. 

Geçen birleşimde, tasarının /tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 

Şimdi tasarının maddelerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Kabul etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 

çalışanların ayluk ve ücretlerinden tasarruf 
kesintisi yapılmasını, tasarruflara Devlet 
veya ilgili işverenlerin katkıda bulunma-
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sim, bağımsız ça'lışanların .gelirlerinin bir 
kısmının tasarrufa ayrılmasını temin elt-
tneJk ve bu ıtaısarrufların en iyi şekilde 
nemadan dıolmasını sağlamak suretiyle 
çalışanların tasarruf yapmalarını teşvik 
etmekltir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.., 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Var. 
BAŞKAN — (Buyurun Sayın îfora-

hiım Demir. 

Sayın Demir, ıgrup adına mı, şahsı
mız adına mı konuşacaksınız efendim? 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Grup adına Sayın (Başkanım. 

ViBFA TANIR (Konya) — Tezkere
yi gönderiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA İBRAHİM 
DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Çalışanların Tasarruf
larının Teşvikine Dair Kanun Tasarısıy
la, Anavatan iktidarının yeni bir marife
ti ve çarpık zihniyetinin yeni bir örneğiy
le karşı karşıyayız. 

Tasarının bütününe ve gerekçeleri
ne göz atıldığında, burada, kesinlikle bir 
tasarrufu teşvikin söz konusu olmadığı 
açık seçik görülebilir. Bu tasarıyla ve ta-
sarıı.m gayesini belirten 1 inci maddesiy
le düzenlenmek, getirilmek istenen, bir 
cebrî (zorunlu) tasarruftur. 

Hal böyle iken, Anavatan iktidarı, 
bu düzenlemeyi teşvik maksatlı bir ya
sal düzenleme olarak Yüce Meclise tak
dim etmektedir ve işin bu takdim tarzı
na değil de özüne baktığımızda, bu ta
sarı, Anayasamızın muhtelif maddeleri
ne; bütünü itibariyle, lafzına ve ruhuna 
ve Anavatan iktidarının yürütmekte ol

duğu iktisadî politikalara taban tabana 
zıttır. 

Müsaade ederseniz, bu konunun ay
rıntılarına biraz girmekte fayda görü
yorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1982 Anayasasının 2 nci maddesinde, 
adalet, Türkiye Cumhuriyetinin benim
sediği anlayışlar içerisinde yer almıştır 
ve aynı Anayasamızın 10 uncu madde
si, eşitlik prensibini tanzim etmiştir.. Ana
yasamızın 35 inci maddesi ise, mülkiyet 
hakkını Anayasamızın teminatı altına 
almış, mülkiyet hakkının özüne dokunul
masını yasaklamıştır. Şimdi, bu madde
lerin ışığı altında, Genel Kurulumuzun 
gündemini teşkil eden cebrî tasarruf ya 
da zorunlu tasarruf yasa tasarısına bak
tığımızda, Anayasaya aykırılıklar açık 
şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
her ülkede, millî gelir, rant, kâr, faiz ve 
ücret geliri olarak, toplumu oluşturan ge
lir grupları arasında paylaşılır. Şimdi siz, 
eğer bu gelir gruplarından üçünü bir ta
rafta bırakır da, ücret geliri alanları bir
takım yükümlülüklerle yükümlendirirse-
niz, sanırım bu husus, Anayasamızın 10 
uncu maddesinde ifadesini bulan eşitlik 
anlayışına, eşitlik prensibine aykırı olur; 
çünkü, Anayasamız 10 uncu maddesinde, 
herkesin kanun önünde eşit olduğunu 
vurgulamaktadır. Kanun önünde eşitlik, 
fertlerin devletle olan ilişkilerinde, sahip 
oldukları haklar ve tabi oldukları yü
kümlülükler bakımından, eşit muamele
lere tabi olacakları anlamına gelmekte
dir. Tabiî, kanun önünde eşitlik, bir ma
tematik eşitlik değildir, bir fizik eşitlik 
değldir. Salma bir vergi sistemidir, vergi 
hukuku açısından bir uygulamadır; an
cak, çağımızda gelişen eşitlik anla
yışı açısından bakıldığında, salma, her-
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kese matematik oranlarda uygulanan bir 
vergi olduğu için .adaletli bir vergi ola
rak kabul edilmemektedir; çünkü, salma, 
eşit miktarlarda alınan vergi olup, onu 
ödeyenlerin gelirlerindeki oranlar farklı 
olduğu için, adil bir vergi değildir. Salma 
uygulamasında matematik bir eşitlik ol
duğu halde, Anayasamızın 10 uncu mad
desinde ifadesini bulan, «kanun ve devlet
le olan münasebetlerde eşitlik» ilkesine 
aykırılık söz konusudur. Kaldı ki, hemen 
hemen her toplumda ve özellikle bizim 
toplumumuzda, ücret geliri sahipleri, top
lumun diğer gelir dilimine mensup olan
larla mukayese edildiği zaman, çok dez
avantajlı durumda olan grubu oluşturur
lar. Bunlar genelde, toplumun ezilen, mil
lî gelirden en az pay alan grubudurlar. 
Halbuki, hükümet bu tasarı ile, sadece 
bu kesimin gelirlerinden bir kısmını, dev
letin otoritesini kullanarak, cebir kulla
narak ellerinden almakta ve bir süre son
ra bunların ida edileceğini söylemekte
dir. 

Ayrıca, 1 inci maddede, bu şekilde 
yapılan tasarruf kesintilerinin - sözümona 
tasarruf kesintileri - en iyi şekilde nema-
landırılacağı belirtilmektedir. Her şeyden 
önce şunu ifade etmeliyim ki, kanun 
metinlerinde, bu madde metni içerisin
de yer alan «en iyi şekilde» deyimi gibi 
sübjektif deyimlere yer verilmez, veril
memesi gerekir. «En iyi», «en güzel», 
«en çalışkan» gibi deyimler, sübjektif de
yimlerdir; halbuki, kanunlarda her za
man objektif ifadeler 'katlanılır. Kaldı ki, 
bu tasarının öngördüğü, «en iyi şekilde 
nemalandırma» nın ne olduğu, aynı tasa
rının 9 uncu maddesinde karşımıza çıkı
yor. 9 uncu madde, bu paraların büyük 
bir kısmının, yüzde 15'lere varan aranda 
önemli bir kısmının, Ziraat Bankasında, 
faizsiz olarak veyahut da düşük faizli 

olarak bekletilmesini öngörmektedir. Bu 
mudur en iyi şekilde nemalandırma? 

Yine, tasarının genel gerekçesinde, 
«bu tasarrufların, ileride tasarruf sahip
leri tarafından istedikleri gibi kullanıla
bileceği» şeklinde bir ifade vardır. Hal
buki, biraz sonra burada gündeme gele
cek diğer maddelerinde göreceğimiz gibi, 
tasarının maddelerinin getirdiği düzenle
me hiç de öyle değildir. Mesela 6 ncı 
maddede, ancak emeklilik ve ölüm ha
linde bu tasarrufların bir kısmının kul
lanılabileceği; aynı maddenin bir başka 
fıkrasında, bu paraların sadece biriken 
kısımlarının, yani ücretliden kesilen kı
sımlarının kendisine iade edileceği, ne
malarının bunun dışında kalacağı şeklin
de ifadeler vardır. 

Dolayısıyla, tasarının 1 inci madde
sinde yer alan, «en iyi şekilde nemalan
dırma» şeklindeki sübjektif ifade, aslın
da tasarının kendi içinde bile yalanlan
mış, kendi içinde bile reddedilmiş vazi
yettedir. 

Kaldı ki, bir kişi adına tahakkuk et
tirilen ve onun mülkiyeti dahiline giren 
ekonomik bir menfaat, o kişinin iradesi
ne tabi olmaktadır. Anayasamızın 35 in
ci maddesi muvacehesinde, böyle bir 
menfaatin, o kişinin iradesi hilafına geri 
alınması mümkün değildir; alınırsa, bu 
mülkiyet hakkının ihlali manasına gelir. 

Mülkiyet hakları, hukuk düzenimiz
de, sahibine en geniş yetkiyi tanıyan, ta
mamen ait olduğu kişinin hüküm ve ta
sarrufuna terk edilmiş bulunan bir hak
tır. Siz, bu kişinin iradesini hiçe sayarak, 
bir kanunla - ki, Anayasada zeminini, 
Anayasada dayanağını bulmayan bir dü
zenleme ile - bu hakkın hudutlarını da
raltır, bunu elinden alır, belli bir hesap
ta - onun adına dahi olsa - bir süre bek
letir ve onun hüküm ve tasarrufu dışına 
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bu şekilde çıkarmış olursanız, bu, mülki
yet hakkına getirilmiş ciddî bir sınırlama 
olur 

Kaldı ki, tasarı bu haliyle sadece 
Anayasaya aykırı değil, Özal ekonomik 
modelinin kendisine de ters düşmektedir. 
Çünkü, hükümetin övünerek ve her fır
satta vurgulayarak ifade ettiği gibi, mem
leketimizde bir serbest piyasa ekonomi
si uygulanmaıktadır. Peki, serbest piyasa 
ekonomilerinde zorunlu tasarruf da ne 
oluyor? Ücretlilerin gelirlerinden bir kıs
mının zorla kesilmesi, belli bir hesapta 
toplanması, serbest piyasa ekonomisinin 
prensipleriyle bağdaştırıla'bilir mi? Şimdi, 
toplumun bir kesimine dönecek, «Bırakı
nız yapsınlar, bırakınız geçsinleı» diye
ceksiniz, toplumun başka bir kesimine, 
o izce toplumun en mağdur kesimini oluş
turan ücretliler kesimine, «Senin gelirin
den yüzde 2 kesip, bunu bir tasarruf he
sabında toplayacak ve bu fonun yöneti
mini belli organlara tevdi edeceğim» di
yeceksiniz... 

Bu, serbest piyasa ekonomisi anlayı
şıyla bağdaşır bir zihniyet veyahut da, 
bu tasarının muhtevası itibariyle, bu ser
best piyasa anlayışına dayanan hukuk 
nizamıyla bağdaşır bir düşünce tarzı de
ğildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu tasarı - genel gerekçesinde ifade edil
diği gibi - Türkiye'de zaten artmakta olan 
tasarrufların; tasarruf - hâsıla oranının 
belli miktarlarda ve olumlu yönde artı
rılması amacını gütmektedir. Mademki, 
hükümet programları^ hükümetin izlediği 
ekonomik politikalar başarılıdır ve tasar
ruf oranı yükselmektedir - kendi ifade
lerine göre yüzde 16'lardan yüzde 24'le-
re çıkmıştır - o halde böyle bir zorlama
ya; hukuk nizamımız açısından meşru 
olmayan, Anayasamıza aykırılığı kesin 

olan böyle bir zorlamaya ne gerek var
dır? 

Burada, hükümetin, şecaatini arz ey
lerken başka bir şeyi söylediği sonucu 
çıkmaktadır. Aslında, tasarrufların sü
rekli arttığı şeklindeki beyanların pek 
doğru olmadığı, tasarrufları artırmak için 
cebrî birtakım yollara gidilmekte oldu
ğu, bu tasarının hazırlanmış ve Yüce 
Meclisin gündemine gelmiş olmasından 
anlaşılmaktadır. 

Bu hususları beyanla, hepinize saygı
lar sunuyojrum. 

BAŞKAN — Sayın Cankurtaran, grup 
adına mı, şahsınız adına mı efendim? 

ETEM CANKURTARAN (îçel) — 
Grup adına efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

SHP GRUBU ADINA ETEM CAN
KURTARAN (tçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bu yasa tasarısı üze
rinde geçen hafta Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubunun görüşlerini açıklamış
tım; daha sonra da, Sayın Bakanımız, 
tasarıyla ilgili bu eleştirileri cevapladı
lar. 

Bizim, yasanın Anayasaya aykırılığı 
iddiamız vardı. Sayın Bakan, Anayasaya 
aykırılık iddiamızın mesnetsiz olduğunu 
dile getirirken, Anayasanın 10 uncu mad
desinin birinci paragrafını okudular, ikin
ci paragrafını okumadılar. Anayasanın 
10 uncu maddesinin, «Herkes, dil, ırk, 
renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir» diyen birinci paragrafını okudu. 
Anayasanın 10 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası ise, «Hiçbir kişiye, aileye, züm
reye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz» de
mektedir. Bu kanun, sadece, çalışanları, 
yani emeğiyle gelir elde edenleri kapsamı 
içerisine alıyor* ve onlara tasarruf etme 
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zorunluluğu getiriyor; ama, kâr geliri 
elde edenleri, rant geliri elde edenleri, ki
ra geliri elde edenleri kapsam dışında 
tutuyor. 

Çarpıcı ihir örnek verelim: Vehbi Koç, 
emekli olmak için, isteğe ibağh sigorta-
lıysa ya da Bağ - Kur'luysa, ödediği prime 
uygun bir biçimde bu kanunun kapsamı
na alınacak; ama, onun kârı dikkate alın
mayacak. Bizimi iddiamız şudur: Eğer 
gerçekten, ülkemiz ekonomik o!ar«k zor 
durumdaysa, bu zorluktan çıkışta da hal
kımızdan fedakârlık isteniyorsa, bu ka
nun tasarısında olduğu gilbi, işçiden, me
murdan, esnaftan fedakârlık isıteniyorsa; 
herkesten bu fedakârlık istenmeli, kâr ge
liri elde edenler de kârlarının yüzde 2'si 
oranında, bu tasarrufa katkıda bulunma
lılar diye düşünüyoruz. 'Kaldı ki, bu ka
nun tasarısında öylesine büyük bir ters
lik var ki, çalışan insanların tasarruf 'im
kânları zorlanıyor, zorla tasarruf ettirili
yor, bu tasarruflarla d'a, maalesef, kâr 
geliri elde edenler itrafmdan kullanılmaya 
açık bir fon oluşturuluyor. Bir kere, doğ
rudan doğruya sermaye sınıfına /bir im
tiyaz tanıdığı için, Anayasanın 10 uncu 
maddesinin ikinci paragrafına aykırı ol
duğu kanaatini taşıyoruz. 

18 inci maddeye aykırılığını söyle
diğimizde: geçici maddedeki işverenlerin 
bu yıll için işçiye bir yükümlülük getirme
den; işveren eğer devleltse devlet tarafın
dan, özel sektörce özel sektör işvereni 
tarafından yüzde 2'lifc giderlerin karşıla
nacağı dile getirildi ve «O nedenle de 18 
inci maddeye aykırılığı söz konusu değil
dir» dendi; ama, burada meselenin özü
ne bakmak gerekir. İktisattan hiç anlama
yan bir insan, belki bu işin farkında ol
mayabilir ya da hiç işverenlerle toplusöz
leşme yapmamış, bu ilişkilerde bulunma
mış bir iman «Ha, çok ıgüzel; işte yüzde 

2'si işçiden, yüzde 3'ü de işverenden ke
siliyor» diyebilir; ama, burada başka bir 
olay var. Hepimiz, işletmelerin yıllık he
saplarına bakalım; personel giderlerin n 
Itümü, sigorta primi, Gelir Vergisi; ne 
kesintisi varsa hepsi birden, işçilik olarak 
bir başka sütunda yer alır. Belki bu yıl 
için söylenen doğru gibi gözükebilir; ama, 
gelecek yıl doğrudan doğruya, eğer, çalı
şan insanlar toplu sözleşme yaparak üc
retlerini belirleyen kesiımdense, bu, kesin
likle ücretlerin içerisinden çıkacaktır. 

Bir başka örnek verdi Sayın Balkanı
mız; «Dünyanın çeşitli ülkelerinde ör
nekleri var bunun» dediler. Evet, dünya
nın çeşitli ülkelerimde örnekleri var; ben 
size şimdi bir örnek vereceğim. 1983 yılı 
aralık aynıda isveç'te işçi Yatırım Fon
ları Yasası çıkarıldı. Bu yasa nasıl, biliyor 
musunuz? Bu yasaya ıgöre, yıllık kârı 500 
bin isveç Kronunu aşan büyük şirketler, 
bu miktarın üzerindeki kârlarının yüzde 
20'sini kurulan bu fona yattıracaklar. Ay
rıca, şirketler, işyerinde ödenen ücret
lerin yüzde 2'si tutarında bir parayı da 
bu fona aktaracaklardır. Böylece oluştu
rulacak fona işçilerin doğrudan bir kat
kısı yoktur; ancak, bu şekilde oluşturu
lan beş işçi yatırım fonunun her birinin 
yönetiminde işçilerin temsilcileri çoğun
luktadır. Düşünebiliyor musunuz; isveç' 
te, parayı işverenler veriyor, devlet veri
yor; ama, bu fonun yönetiminden, ço
ğunlukla çalışan insanlar sorumlular. 

©izim, bu yasa tasarısıyla, «bütün 
dünyada örnekleri var» diye, kamuoyuna 
sunduğumuz bir başka olay; çalışan in
sanlardan kesiyoruz, kestiğimiz bu para
nın nerede kullanılacağıyla ilgili net bilgi 
bile vermeden, o parayı doğrudan doğ
ruya biz kullanıyoruz; çalışan insanlardan 
kesilen bu paradan, cebinden para çıkan 
insanların hiçbirisinin haberi yoktur. 
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IBen, bu üç konuda düşüncelerimi dile 
getirmek istedim. Tabiî, maddeleri ge
lince, ayrıca düşüncelerimizi söylemeye 
çalışacağız. Adaletsizliklerin giderilmesi 
için verdiğimiz çeşitli önergeler varıdır; 
İnanıyorum ki; ibu önergelerle, hem ne-
malandırılması, hem yönetimiyle ilgili ko
nuda, yeni düzenlemeler, 'bu yasa tasarı
sının içerisine yerleştirilecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Kamer Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; bu yasa tasarısı
nın tümü üzeninde şahsım adına yaptığım 
konuşmada, yasaya önemli noktalarda 
tenkit getirmiştim; fakat Sayın Hükümet 
ıbu tenkitlerimi yanıtlamadılar. 

Değerli arkadaşlar, tasarruf, insan la-
nn iradesiyle yapılır, insanların isteği ile 
yapılır; kanunla, insanlara tasarruf yapma 
zorunluluğu getirilmez; normal rejimler
de getirilmez. Bakın, 1961 yılında çıkmış 
bir 223 sayılı Yatırımlar Finansman Fo
nu Teşkil ve Tasarruf Bonoları İhracı 
Hakkında Kanun var; bu da, 1961 yılın
da ihtilal hükümeti zamanında çıkarılmış 
zorunlu bir tasarruf kanunu. 

Şimdi, zorunlu tasarrufu kime getiri
yoruz? Zorunlu tasarrufu, Hükümetin 
gücü yettiği kitleden bekliyoruz. Niçin 
yapıyoruz bunu? Çünkü, öteki kütlelere, 
yani büyük gelir sağlayan kitlelere Hü
kümetin gücü yetmiyor da, onun için on
lara bir zorunlu tasarrufu getirmiyor ve 
deniliyor ki, sayın arkadaşlar, «İşte biz, 
çalışanlara, esnaf ve sanatkârlara bu ka
nun yoluyla zorunlu tasarruf getireceğiz. 
İleride, bu arkadaşlarımıza, emekli olduk
ları zaman, bu zorunlu tasarruftan da do
ğan bir ek olanak sağlayacağız.» 
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Değerli arkadaşlar, bakın, Türkiye'de 
enflasyon üç rakamlı boyutlardadır; bu
nu kesin kabul etmek lazım. 1967 yılında 
Anadol otomobili çıktığı zaman 26 bin li
ra ildi; bugün (yani 20 yıl sonra) 10 mil
yon liradır. Fiyat, kıyas kabul ediyor 
mu? 1960'larda bir altın 100 lira idi, bu
gün 151 bin lira. Kıyas kabul ediyor mu? 
Yani, enflasyonun, kazançları massetme, 
yok ötme gücünün vahameti karşısında, 
çalışan insanların birtakım gelirlerini, 
zorla, devlet gücünü kullanarak alıkoyup, 
«ben, çalışanlara iyilik olsun diye bu pa
raları kesiyorum» demek, kanaatimizce 
-aslında söylenecek çok laflar var; ama, 
birtakım sınırlar içinde kalarak tanımla
mak zorundayım - bir aldatmacadır. De
ğerli arkadaşlar, yani siz, eline 49 bin li
ra net maaş geçen bir vatandaşa diyecek
siniz ki, yeme, içme, giyinme, gezme, 
çocuğunun hastalığını tedavi ettirme, ilaç 
alıma, kendini ölüme mahkûm et; ben dev
letim, seni koruyorum, ondan sonra da 
her ay... 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
REK (İstanbul) — İlave verilecek bu 
para. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etme
yin efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Önü
müzdeki sene kesilecek beyefendi; ücre
tinden kesilecek, ondan sonra, sana ta
sarruf olanağı getiriyorum denilecek. Ar
kadaşlar, bu, tasarruf değildir; bu bir 
zoralımdır. Bu, bu kanun tasarısını geti
ren insanların o kitleye bakış açısını gös
terir. Ben zaten, tümü üzerindeki konuş
mamda da söylemiştim, kendime göre 
ifade dtmiştim; «talbiî, sizin bu kesime 
bakış açınız, bu kesimin de size bakış 
açısı bellidir; bu yönüyle de bir sicil me
selesidir» demiştim. 
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Eğer, Sayın Hükümetimiz, bu konuda 
bu insanlara yardım etmek istiyorsa, ben 
kendilerine bir teklif getiriyorum; Bu se
ne, çalışanlardan aylık 5 bin lira para 
kesildiğini farzedelim; eğer hakikaten ça
lışanları düşünüyorsa, bunu alttın bazına 
bağlayalım, bugün altının kilosunu tespit 
edelim -farz edelim 2 bin lira- 10 yıl 
sonra, kendisinden para kestiğimiz kişiye, 
bugün kesilen 5 bin lira ile alacağı altın 
miktarına göre ödeme yapalım. iBu sis-
ıtemi, ilgili madde geldiği zarrîan kabul 
ederse, ben inanırım ki, Hükümetimiz, 
'hakikaten çalışandan yanadır; ama, siz 
vatandaşı kandırarak... 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayı
nız efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam efendim, (iki dakika daha konuşa
yım. 

... bu bazı getirmiyorsunuz, çalışanı 
zorla tasarruf ettiriyorsunuz; 10 sene 
sonra bugünkü paranın değeri sıfıra ini
yor, ondan sonra da, ben çalışanlardan... 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
REK (İstanbul) — Nemalandırıhyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, nemalandırmayı (göreceğiz. Ben söy
ledim; yarın', öbürgün batan şirketlerin... 

BAŞKAN — Sözü uzatmanıza ne ge
rek var efendim? Yapmayın, rica ede
rini... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, arkadaşlarımıza söyleyin... 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
REK (İstanbul) — Eksik söylediği için 
müdahale ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz bitti. 
Ben, süreyi uzattığı için söylüyorum ar
kadaşa. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Değer
li arkadaşlar, tasarruf bonosunda vatan

daşların çektiği sıkıntıyı biliyorsunuz. Ta
sarruf bonosu verilen insanlar, sonra bu 
bonoları getirdiler, birtakım kapkaççıla
rın eline verdiler; kendisinden kesilen 
tasarruf bonosunu yüzde 80 tenzil ederek; 
piyasada komisyoncular vasıtasıyla sattı
lar. 

Şimdi biz, bu şekilde tasarruf yapan 
kişilere bir cüzdan vereceğiz, vatandaş 
bu cüzdanı alacak; 49 bin lira alan bir 
kişinin tasarruf yapması zaten mümkün 
değil, götürüp... 

BAŞKAN — Sayın Genç, bunları 
söylediniz efendim; üçüncü defadır tek
rarlıyorsunuz. 

(KAMER GENÇ (Devamla) — Yok, 
onu söylemedim efendim. 

... bunu, sırf yüzde 20, yüzde 30 ken
disine kalmak üzere, yüzde 80, yüzde 70 
tenzilatla saitacak, zararı gören yine kim 
olacak? Orada çalışan olacaktır. 

İlgili maddede yine görüşeceğiz. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Madde üzerinde başka söz isteyen var 
mı? Yok. • 

Madde üzerinde verilen bir önerge 
vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tasarının birinci 
maddesinin kenar başlığı ile birlikte aşa
ğıdaki sekilide değiştirilmesini arz ve tek
lif «deriz. 

Maksat 

Madde 1. — Bu Kanunun maksadı, 
çalışanların ücretlerinden kendi istekleri 
üzerine tasarruf kesintisi yapılmasını 
sağlamak; bağımsız çalışanları tasarrufa 
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özendirmek ve bu tasarruflara devlet ve 
işveren iştirakini sağlamaktır. 

İbrahim Demir 
Antalya 

Mahmut öztürfc 
Niğde 

Cemal Alişan 
Samsun 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Atilla İmaımoğlu 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
IBAŞKANVEKÎLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

İBRAHİM DEMtR (Antalya) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bizim 
önergemizin amacı, evvelemirde, bu 
madde metninin Türkçe dil bilgisini ku
rallarınla uygun halde yeniden düzenlen
mesi, ikinci planda da, bu tasarının Ana
yasaya uygunluğunun sağlanmasıdır. 

Bu madde metni, çok bozuk bir Türk-
çeyle ve Türkçe dilbilgisi kurallarını hiçe 
sayarak hazırlanmıştır. Biraz evvelki ko
nuşmamda söylediğim gibi, bir kanun 
metninde bulunmaması gereken sübjek
tif ifadeler ihtiva etmektedir. 

Maddenin kenar başlığı «amaç», ta
kip eden maddenin kenar başlığı da 
«kapsam» kelimelerini almıştır. Tabiî, bu 
kelimelerin Türkçe olup olmadığım tar
tışmaya lüzum yok; bunlar, uydurukça 

kelimelerdir ve kanun metninde de, res
mî yazışmalarda da kullamlmamiası ge
reken kelimelerdir. 

Diğer taraftan, biraz evvel madde 
üzerinde konuşurken ifade ettiğim gibi, 
bu tasarı, çalışanların ücretlerinden belli 
bir miktarı, onların iradesini hiçe saya
rak, onların bu menfaat üzerindeki tasar
ruf yetkilerini hiçe sayarak bir düzenle
me getirmektedir. Bu haliyle, bu tasarı 
metni, hukuk nizamımıza, Anayasamıza 
kesin şekilde aykırıdır. Ancak, aykırılığı 
yok edip, bu tasarıyı Anayasaya uygun 
hale getirmek, bizim önergemiz doğrul
tusunda bir düzenlemeyle mümkündür. 

Biz önergemizle, irade faktörünü dev
reye sokmaktayız; yani, ücretlilerin ken
di istekleri halinde, eğer ücretlerinden 
tasarruf kesintisi yapılması şartı aranır
sa ve tasarı bu şekilde bir düzenlemeye 
tabi tutulursa, Anayasaya aykırılık orta
dan kalkabilir. Yoksa, hak sahibinin, 
mülkiyet hakkı malikinin iradesini, on
ların isteği şartına bağlı olarak kesinti 
yapma zorunluğunu hiçe sayarsak, te
menni ederim ki, yanlış hesap Bağdat' 
tan, yanlış kanun Anayasa Mahkemesin
den döner ve bu düzenleme Anayasa 
Mahkemesinden dönecektir. 

Eğer, niyetimiz hukuka uygun bir dü
zenleme, Anayasaya uygun bir düzenle
me yapmaksa, önergemizin tasvip gör
mesini ve tasarının, cebrî bir tasarruf de
ğil, teşvik mekanizması şeklinde düzen
lenmesini arz ve teklif ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
1 inci madde kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun hükümleri 

çerçevesinde; 
a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Me

murları Kanunu, 926 sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sa
yılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 
sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 
hükümlerine göre almakta olan kamu 
görevlileri ile kanunla veya kanunların 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ku
ruluşlarda çalışanların, 

b) On ve daha fazla işçi çalıştıran 
işyerlerinde çalışan işçilerin, 

c) Kanunları uyarınca sözleşmeli 
statüde çalışan personelin, 

Aylık ve ücretlerinden «tasarruf ke
sintisi» yapılır. 

Bu tasarruflara Devlet veya ilgili iş
verenlerin katkısı sağlanır. 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununa tabi olarak ça
lışanlar gelirlerinin, bu Kanun hüküm
lerine göre belirlenecek kısmını tasarruf 
olarak her ay ilgili banka şubesine yatı
rırlar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde 
söz isteyen?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kaibul edenler. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Madde üzerinde verilmiş önergemiz var 
efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim, önerge 
yok. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Efendim, geçen hafta vermiştik. 

BAŞKAN — Baktıralım. 
2 nci maddeyle ilgili bir önergeye 

rastlayamadık efendim. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ya
sanın adıyla ilgili bir önergemiz var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — En sonunda efendim o; 
başlıkla ilgili. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kaibul edenler... Etmeyenler... 2 nci mad
de kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tasarruf miktarları 
MADDE 3. — 2 nci maddenin birin

ci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kap
samına girenlerle ilgili taasrruflar, ilgili
lerin aylık veya ücretlerinden yapılacak 
yüzde 2 nispetindeki tasarruf kesintisi ile 
ilgililerin aylık veya ücretlerinin yüzde 
3'ü nispetinde Devlet veya işverence sağ
lanacak katkının toplamından oluşur. 

Tasarruf kesintisinin nispetini yüzde-

4'e, Devlet veya işveren tarafından sağ
lanacak katkının nispetini yüzde 6'ya ka
dar yükseltmeye veya yukarıdaki nispet
lere indirmeye ve uygulama tarihlerini 
belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

2 nci maddenin son fıkrası kapsamı
na girenlerin yatırılacak aylık tasarruf 
miktarlarını, Bağ-Kur'a yatırılan azamî 
aylık prim tutarını aşmamak üzere tespi
te, gelir basamaklarına göre tasarruf mik
tarlarını farklılaştırmaya ve yatırılacak 
banka şubelerini belirlemeye, bu tasarruf
larına gereğinde yapılacak aylık Devlet 
katkısı miktarlarını tespite, bu konularla 
ilgili her türlü düzenlemeleri yapmaya ve 
uygulama tarihlerini belirlemeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

Buyurun Sayın Demir. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Oraya bir 
sandalye koyalım da oturun. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) —Ben 
ayakta duracak kadar genç ve sağlıklı-
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yım efendim; o, size lazım olur herhal
de. 

Sayın Başkan, sayın m il let vekilleri; 
maddenin iikinci fıkrasında, her şeyden 
•önce bir mantık çelişkisi var, ona dikka
tinizi çökmek 'istiyorum. 

Kesinti oranları ifade edilirken, ücret
liden, yüzde 2, dış verenden ve devletten ise 
yüzde 3 oranında kesinti yapılacağı söy
lenmekte; ancak, büyük rakam, katkı 
olanak ifade edilmektedir. Şimdi, fcaıtkı, 
'azlık ifade eder; Ikaıtkı, hir büyüğün için
de bir cüziyet ifade eder. Siz, yüzde 2'yi 
katkı olarak ifade etmek gerekirken, 
yüzde 3'ü katkı olarak ifade ederseniz, 
buradaki mantık çelişkisinin, buradaki 
ANAP düşünce tarzının, ANAP mantığı
nın açık bir şekilde ortaya çıktığını gö
rürsünüz. Bu husus, enteresan bir nokta 
alarak ifade edilmesi gereken bir husus, 

Diğer taraftan, madde metninin ikin
ci fıkrasında, Balkanlar Kuruluna tehlike
li bir 'yetki veriliyor; deniliyor ki, «Ta
sarruf kesintisi nispetini yüzde 4'e ve yüz
de 6'ya kadar artırmaya ve eski, haline 
indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 
Bu yapılırken, Bakanlar Kurulunun, yüz
de 2 ve yüzde 3 şeklindeki ilk onana ria
yet etme mecburiyeti yok. Yani, yarın 
Bakamlar Kurulu, işçiden yapılacak ke
sintiyi1 yüzde 4'e çıkarırken, işverenden 
yapılacak kesintiyi yüzde 3'te bırakma 
yetkisine; -madde metninin bu düzenlen
miş haliyle- bu oranları bağımsız olarak 
değiştirme 'yetkisine sahip. Halbuki, bu 
yetki, birinci fıkradaki onan sabit bırakı
larak, birinci fıkradaki orana-bağlı kalı
narak kullanılabilmeli idi. Yani, eğer iş
verenden yapılan kesinti yüzde 2'den 
yüzde 4'e çıkarılacak ise, bunun olağan 
sonucu1 olanak, işçiden yapılacak kesinti
nin de yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarılma
sı, yani bire .iki oranına sadık kalınması 
gerekirdi. 
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Tabiî, burada gizli maksat 'açık şe
kilde ortaya çıkmaktadır; eğer bu tasarı 
Yüce Mealisin tasvibine mazhar olur, ka
nunlaşırsa, tahmin edenim Özal Hükü
metinin yapacağı ilk iş, burada kendisi
ne verilen yetkiyi kullanarak, ücretlilerin 
kesintilerini yüzde 4'e çıkarırken, işveren
lerin -kendi ifadeleriyle- katkısı yüzde 3'ite 
-kalacak ve bu şekilde, ücretlilerin aley
hine bir uygulama, ücretlilerin aleyhine 
bir düzenleme, bu yetkiyle gerçekleştiril
miş olacaktır. 

Diğer taraftan, Bağ-Kur'luların duru
mu, bu maddede düzenlendiği şekliyle, 
hiç de gerçekçi değildir. 

Sayın milletvekilleri, Bağ-Kur'lular, 
'tahakkuk ettirilen primlerini zaten öde-
memektediırler. Bugün, fert olarak ele 
a Ilındığında, Bağ-Kur güvenlik sistemimi
ze dahil olan her 100 kişiden 90'ının prim 
borcu vardır. Para olanak ifade edilirse, 
ödenmesi gereken 350 milyar civarındaki 
primden, 275 milyarı ödenmemiştir; bu 
para, Bağ-Kur'un, Bağ-Kur'iudan prim 
alacağı şeklinde ortada durmaktadır. Hal 
böyle iken, siz Bağ-Kur'luya, benzer ye
ni birtakım mükellefiyetler getirirseniz, 
bunun da iişilemeyeceği açık seçik ortada
dır. Dolayısıyla, bu düzenlememin pek 
gerçekçi olmadığı; bordro mahkûmlarına 
uygulanabilecek olan bu Kanunun, Bağ-
Kur'luıyu da sanki kapsamıma alarak, 
onu da bu düzenlemenin içinde tutanak, 
bordro mahkûmların m yalnız olmadığı, 
Bağ-Kurluların da bu muameleye tabi ol
duğu gibi bir intiba verilmek istendiği 
kanaatindeyim. 

Bu hususu saygıyla arz ederim. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Demir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, söz işitiyorum. 
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BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Baştan, değeni üyeler; asılımda bu getiri
len tasarı, neresinden çekerseniz çekin, bir 
vergi yasa tasarısıdır; ancak, 'tasarı, vergi 
'yasa tasarısı biçiminde düzenlenmemiş. 
Biliyorsunuz, vergi yasalarında, sırayla, 
amaç, kapsam, matrah, nispet, muafiyet 
ve istisnalar biçimimde gider. 

Maddenin başlığında «Tasarruf mik
tarları» deniyor. Aslımda «Tasarruf mik
tarları» değil, «Tasarruf kesinti nispeti» 
denıiılımesl lazım. 

İkinci husus, ikinci fıkrada Hükümete 
bir yetki veriyor. Değerli 'arkadaşlar, 
Anayasamız, kuvvetler ayrılığı ilkesine 
dayanan bir sistemi getirmiştir ve 6 ncı 
maddesinde, «Hiçbir kimse veya organ 
kaynağımı Anayasadan almayan bir Dev
let yetkisi kullanamaz» deniyor. Anaya
samızın 73 üncü maddesinde, kanun ko
yucuya vergi nispetlerini belirleme yetki
si veriliyor; Hükümete ise, bu azamî ve 
asgarî hudutlar içinde vergi nispetlerini 
artırma veya eksiltme hakkı tanımıyor. 

Şimdi, maddenin ikinci fıkrası, Hü-
'kümete, bu nispetleri artırma veyahut da 
düşürme yetkisini veriyor. Ben, Sayın 
Hükümetten öğrenmek istiyorum, 'bu yet
kiyi, Anayasamızın hangi maddesinden 
almaktadır? Eğer bu kanun tasarısı, bir 
vergi kanun tasarısı ise, tamam, anlaşa
lım. Ne yapıyoruz?... Çalışanlardan ek 
bir vergi alıyoruz. 

Geçen gün burada gelir dağılımıyla 
ilgili olarak verilen bir araştırma önerge
si üzerinde konuşan Devlet Bakanı Sa
yın Yusuf Özal, «Biz, çalışanların vergi 
nispetini yüzde 40'tan yüzde 25'e indir
dik» dedi; ama, tabiî kendisi bilmiyor ver
gici olmadığı için; halbuki daha önce, ça
lışanların alt vergi dilimi yüzde 10 idi ve 
bu miktar yüzde lO'dan yüzde 40'a çık

tı, sonra yüzde 25'e indi. Gene eskiden, 
büyük sermaye gruplarının vergi nispeti 
yüzde 68 idi, sonradan bu miktar, sizin 
Hükümetiniz zamanında Gelir Vergisi yö
nünden yüzde 50'ye indirildi. Zaten, sizin 
kimden yana olduğunuz belli de, buna 
rağmen, 'bir de burada çıkıp da caka sat
manın anlamı yok. Kalkıp, «Biz, çalışan
ların vergisini düşürdük» diyor. Neye göre 
düşürdünüz?... Üst gelir birimlerinin ver
gi oranını yüzde 68'den yüzde 50'ye in
dirdin... Hani, kimden yana vergi oranla
rını düzenliyorsun?... 

Ben, tasarının tümü üzerinde yaptığım 
konuşmada da, «Arkadaşlar, Hükümet, 
böyle gidip de 49. bin lira alan muhtaç 
bir insana el açacağına, gitsin, milyarlar 
kazanan holdinglerin kazançlarının vergi 
nispetini artırsın veyahut da hakikaten 
'bu tasarrufsa, onlarıda tasarrufa zorla
sın. Niye böyle, olmayan bir parayı, in
sanları ölüme mahkûm ederek, açlığa 
mahkûm ederek alıyorlar?» dedim. 

Bu itibarla, kanaatim odur ki, bu geti
rilen tasarı, bir vergi tasarısıdır; ama, vergi 
tasarısı sistemi içerisinde düzenlenmemiştir. 
Bu maddenin ikinci fıkrasının çıkarılma
sıyla ilgili ayrıca bir de önergem vardır; 
çünkü, bu ikinci fıkrayı çıkarmak zorun
dayız ve böyle, ikide bir Hükümete yetki 
veremeyiz arkadaşlar. Hükümet zaten, 
buraya hangi gün bir kanun tasarısını ge
tirdi de geri döndü?. Sayın Başbakan em
retsin, bugün hemen bir kanun çıkar 'bu
rada. Biz bu Meclisin çalışma sistemini 
bilmiyor muyuz?. Yani, niye yetki isti
yorlar arkadaşlar?... 

ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 
- Ne güzel işte, değil mi?. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Allah o . 
günleri de gösterir... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim?. 
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ZİYA ERCAN (Konya) — Ne mut
lu, bir günde kanun çıkacak. 

BAŞKAN — Sayın Genç, karşılıklı 
konuşmaya vesile veriyorsunuz; rica ede
rim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Siz 
bunu mutluluk kabul edebilirsiniz; ama 
biz bunu mutluluk kabul etmiyoruz. Ya
ni, Başbakanın emrinin, bir kişinin em
rinin, bir kişinin iradesinin kanun haline 
dönüştüğü bir yer Meclis olmaz. 

ABDULKADrR AKSU (Diyarbakır) 
— Yüce Meclisin iradesiyle çıkıyor ka
nunlar, 

ZİYA ERCAN (Konya) — Meclisin 
iradesi... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bura
da, milletin iradesi söz 'konusudur. Ya
ni, 21 inci Asırda artık, demokrasinin ken
disine göre bir olgusu vardır, bir altyapısı 
vardır. Başbakanınız geziyor, geziyor, ge
ziyor; ondan sonra, bakıyorsunuz, bura
sı istirahatgâh gibi, bir beş dakika uğru
yor. (Gülüşmeler) 

Yani, 49 bin lira para alan bir işçiyi 
maaşından tasarrufa zorlayacağına, şu dış 
seyahatlerini biraz kıssın da, onları ta
sarrufa ayıralım arkadaşlar. Siz gidip, 
Amerika'da 'bir kalp ameliyatını 25 mil
yar liraya yaptıracaksınız, ondan sonra 
49 'bin lira alan bir memurun maaşından 
da tasarruf yaptıracaksınız... (ANAP sı
ralarından gürültüler.) Buna gülerler ar
kadaşlar, gülerler. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dol
muştur efendim, toparlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — O iti
barla, her şeyi biraz dürüst zeminde dü
şünelim, 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayınız 
ve madde şümulü içlinde kalınız, madde 
üzerinde konuşunuz efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim maddeyle ilgili konuşuyorum. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur efen
dim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Hayır! 
Cümlemi bağlayacağım. 

Bakın arkadaşlar, diyorum ki, siz, 49 
bin lira maaş alan bir kişi için zorunlu 
tasarruf kanunu getireceğinize, bürokra
side yaptığınız fuzuli harcamaları kısın, 
Başbakanınızın dış seyahat harcamalarını 
kısın... 

ZIYA ERCAN (Konya) — Bizim 
Başbakanımız değil, Türkiye Cumhuri
yeti Başbakanı. 

KAMER GENÇ (Devamla) — ... dev
leti har vurup harman savuran zihniyeti 
kısın; tasarruf o zaman olur. Böyle ta
sarruf olur mu arkadaşlar? 

Bakın, size çok şey öğreteceğiz ar
kadaşlar; siz bunları öğreneceksiniz. Siz 
öğrenmedikçe, biz her gün çıkacağız, ay
nı şeyleri burada söyleyeceğiz. 

Saygılar efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?... 
Yok-

önergeler vardır, okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 17 sıra sayılı ya
sa tasarısının 3 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasının madde metninden çıkarılması
nı arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

M. Adnan Ekmen 
Mardin 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

1. önder Kırlı 
Balıkesir 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 

3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan «Tasarruf kesintisinin nispetini yüz
de 4'e...» ifadesinin «Tasarruf kesintisi
nin nispetini yüzde 2'ye...» şeklinde de
ğiştirilmesini öneririz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Etem Cankurtaran 
İçel 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Erol Güngör 
îzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 3 üncü 
maddesinin, 

Birinci fıkrasındaki yüzde 2 nispeti
nin yüzde l'e; yüzde 3 nispetinin yüzde 
2'ye indirilmesini : 

tkinoi fıkrasının madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Aykon Doğan 
İsparta 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Vefa Tanır 
Konya 

İbrahim Demir 
Antalya 

Doğan Baran 
Niğde 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık de
recesine göre tekrar okutup, oylarınıza su
nacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 3 üncü 
maddesinin, 

Birinci fıkrasındaki yüzde 2 nispeti
nin yüzde l'e, yüzde 3 nispetinin yüzde 
2'ye indirilmesini; 

İkinci fıkrasının madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeyi Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı? 

FİAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın ib
rahim Demir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; öner
gemizle ilgili hususlara geçmeden evvel, 
bir hususu ifade etmek istiyorum. 

Bu tür mecburî tasarruf kanunları, 
olağanüstü hallerde başvurulan kanunlar
dır. Nitekim, İkinci Dünya Harbinden he
men sonra Batı Almanya'da bu tür kanun
lar çıkarılmış, uygulamaya konulmuş ve 
ekonomi, olağan şartlarına, sağlıklı şart
lara dönünce bu taşanlardan vaz geçil
miştir. 

Bir- şök tedavisinden, bir şok müdaha
lesinden sonra özal Hükümetinin böyle 
bir tasarruf tasarısına başvurmuş ol
ması, Türk ekonomisinin - iddia ettikleri 
gibi - hiç de sağlıklı olmadığı sonucunu 
vermektedir* 

Sayın milletvekilleri, bu tasan, öde
me gücü olmayan ve aldığı ücret, değil 
ailesinin tamamının, tek başına kendi
sinin bile fizikî [ihtiyaçlarını karşılamaya 
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yetmeyen insanlara hitap etmektedir. As.-
garî ücretli insanların gelirinden yüzde 
2, yüzde 4 gibi miktarların «tasarruf» 
adı altında kesilmesi, o kişilere, en hafif 
şekliyle, herhalde ağır 'bir hakaret ola
caktır. Hal böyle iken, bu memlekette, pa
rasının, gelirinin hesabım bilmeyen, onu 
nerede harcayacağını bilemeyen insanlar 
vardır. Devletin, ihtiyaç duyduğu ek kay
nakları, gelir düzeyi yüksek, imkânları iyi 
durumda olan insanlardan araması, onlara 
hitap etmesi gerekirken, gelirini ve ta
sarruf imkânlarını, vergi borcunu öde
meyen insanların vergilerine el uzatarak 
sağlamaya çalışması gerekirken, ödeme 
gücü olmayan insanları zorunlu tasarrufa 
tabi tutarak, onlardan ek fedakârlıklar 
beklemesi yanlıştır. Biz bu -balkımdan, bu 
madde metninde yer alan kesinti oranları
nın minimize edilmesi, azaltılması ge
rektiği kanaatindeyiz, önergemiz bu mak
sada matuftur. 

'Bu hususları saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Öemif̂  
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 17 sıra sayılı ya
sa tasarısının 3 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasının madde metninden çıkarılma
sını arz ederiz. 

Klamer Genç (Tunceli) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa)— Katılmıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmıyorlar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bir şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Madde 
üzerinde konuşurken dedim ki, Hükümet 
bu yetkiyi neye istinaden uyguluyor?. O 
zaman, bizim burada yaptığımız konuş
malara Sayın Hükümet cevap veriyorsa 
- bana göre de vermesi lazım - versin, 
biz de önergemiz üzerinde konuşup ko
nuşmayacağımızı ona göre hesaplayalım 
efendim. 

BAŞKAN — Cevap verip vermemesi 
kendi yetkisindedir tabiatıyla. Siz talep 
ediyorsunuz, o, cevap konusunda kendi
sini zorunlu hissetmiyor. Bu, Başkanlığa 
mevdu 'bir konu değildir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.. Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yasa tasarısının 3 

üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan «Tasarruf kesintisinin nispetini yüz
de 4'e...» ifadesinin, «Tasarruf kesintisi
nin nispetini yüzde 2'ye...» şeklinde de
ğiştirilmesini öneririz. 

Fuat Atalay (Diyarbakır) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz. 

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

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmıyor. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kafoul etmeyenler.. Önerge 
kabul edilmemiştir. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tasarruf hesabı 
MADDE 4. — Kurumlar bu Kanun 

hükümleri çerçevesinde çalışanların aylık 
ve ücretlerinden yapacakları tasarruf ke
sintisi ile sağlanacak Devlet katkılarını 
aylık ve ücret ödemesinin yapıldığı ayı 
takip eden ayın sonuna kadar T.C. Ziraat 
Bankasında personeli adına açtıracakları 
«Tasarrufu Teşvik Hesabı» na yatırırlar. 

İşverenler işçilerinin ücretlerinden ya
pacakları tasarruf kesintileri ile sağlaya
cakları işveren katkılarını tahakkuk etti
rerek, ücret ödenmesinin yapıldığı ayı ta
kip eden ayın sonuna kadar T.C. Ziraat 
Bankasında işçileri adına açtıracakları 
«Tasarrufu Teşvik Hesabı» na yatırırlar. 

1479 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan
lar 3 üncü madde hükümlerine göre 
tespit edilecek aylık tasarruf tutarlarını, 
ait oldukları ayın sonuna kadar, belirle
necek ilgili banka şubelerinde kendi ad
larına açtıracakları «Tasarrufu Teşvik 
Hesabı» na yatırırlar. 

Yapılan katkı ve kesintiler, ilgili ban
kaya yatırılmasını müteakip, muhtevası 
Yüksek Planlama Kurulunca tespit edilip 
her hak sahibine verilecek bir hesap cüz
danına işlenir. 

Bu şekilde tahsil edilen paralar tahsi
latın yapıldığı ayı takip eden ayın sonu
na kadar T.C. Ziraat Bankası Ankara 
Merkez Şubesinde Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı idaresi Başkanlığı adına açıla
cak «Çalışanların Tasarruflarını Teşvik 
Hesabı» na -aktarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... Yok. 

Maddeyle ilgili verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum : 

Tüfkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 4 
üncü maddesinin bir, iki, üç ve beşinci fık
ralarında yer alan «Ücret ödemesinin ya
pıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar» 
ifadesinin, «Ücret ödemesinin yapıldığı 
ayın 7'sine kadar» şeklinde değiştirilmesi
ni öneririz. 

Saygılarımızla. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Musa Gökbel 
Muğla 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Kamer Genç 
Tunceli 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN '(Bur
sa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KÜRTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN— önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir, 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 4 
üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Nemalandırma 
MADDE 5. — Toplu Konut ve Ka

mu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, 4 üncü 
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maddeye göre açılacak hesapta toplanan 
paraları, Yüksek Planlama Kurulunca be
lirlenecek esaslar dahilinde, gayrimenkul 
alım satımına yönelik yatırımlar hariç 
olmak üzere her türlü menkul kıymetlere 
ve verimi yüksek yatırımlara yatırmaik 
suretiyle nemalandırır. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz iste
yen?... 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cankurtaran, grup 
adına mı?... 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — 
Evet efendim, 

BAŞKAN — Buyurun. 
SHP GRUBU ADINA ETEM CAN

KURTARAN (İçel) — Sayın Başkan, sa
yını milletvekilleri; yasa tasarısının 5 inci 
maddesi, biriken bu paraların gelir elde 
etmesiyle ilgili bir madde. Bu maddede, 
bazı yatırımlar dışarıda tutulmuş; muğlak 
bir ifadeyle de, nerede kullanılacağı kar
maşık hale getirilmiş. Çok doğaldır ki, 
bunun sonucunda şu tartışmalar günde
me gelebilir : Acaba bu paralar, zora düş
müş olan şirketlerin kurtarılmasında mı 
kullanılacaktır? 

Yasa tasarısının başka maddelerinde, 
nerenin zora düştüğünü işaret eder bir bi
çimde açıklık taşıyan kısımlar var; ancak, 
bu 5 inci maddenin muğlaklıktan kur
tarılmasından yanayız. 

Bu paralar, çalışan insanıların gelirle
rinden kesilecek ve bankada bir ay sonra 
birikecek. O bir aylık süreyi, - geçen mad
de metniyle- işverenlerin kullanmasına 
imkân verecek bir biçimde düzenledik. 
Devletin kasasına ya da Ziraat Bankası
na intikal etmeden, bir ay süre ile, özel 
sektör işverenleri o parayı kullanabilecek
ler, hatta, daha sonra da yatırmayacak-
lardıır. Çünkü, Türkiye'de örnekleri var

dır bunun; Sosyal Sigortalar Kurumuna 
prim borçlarını ödemeyen ne kadar işve
renimizin bulunduğunu, hepiniz en az be
nim kadar biliyorsunuz. SSK'nın hesap
ladığına göre, şu ianda yalnızca işveren
lerden 273 milyar lira prim alacağı var; 
bu para da işçinin parası, çalışan insa
nın parası. O yetmiyor; Sosyal Sigortalar 
Kurumunda birikmiş paralardan büyük 
bir bölümü Eximhanka verilmiş, ne za
man geri iade edileceği de belli değil. Pa
ra bulamıyor ki, banka, geri iade ede
bilsin... Sigorta istiyor, banka veremi
yor. Ne zaman verilecek, ne zaman hal
ledilecek bu hesaplar, hiç belli değil, işte 
biz, bu tür sıkıntıları gündeme getirecek 
yeni yeni kanun tasarilarını burada kabul 
ediyoruz. 

iki önemli konu var: Bir kere, yatırı
mın nereye yapılacağı konusunda bir ay
rıcalık yaratmayalım. Enflasyonun çok 
yüksek olduğu, cebinde parası olan bir 
insanın paradan kaçtığı ülkemizde, yatı
rım mutlaka mala yapılmaktadır. Bu, 
menkul olur, gayrimenkul olur... Neresi 
daha fazla kâr getiriyorsa, herkes cebin
deki parayı oraya yatırıyor. 

Eğer biz, işçileri kayırıyorsak, diğer 
çalışanları kayırıyorsak, onların paraları
nın da gerçekten gelir getirecek yerlere 
yatırılmasını kabul edelim, örneğin, Tür
kiye'de en yüksek değer artışı gayrknen-
kuldedıir. Gayrimenkulu neden bunun dı
şına çıkarmışız? 

İkincisi, eğer biz bu insanların gelir
lerini, hiç olmazsa, piyasa kuralları içe
risinde değerlendirmek istiyorsak, cari fa
iz oranından aşağı olmamak üzere nema-
ılandırılmasını, bu madde içerisinde hük
me bağlayalım. 

Hesabının kimin tarafından yapılaca
ğı belli olmayan, nereye yatırılacağı belli 
olmayan bir para ile ilgili kesinti yapar-
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ken, çok rahat bir biçimde, «biz, işçile
ri, çalışanları düşünüyoruz» diye buradan 
nutuklar atıyoruz; ama, hiç oknıazsa, ge
liniz, bu kesilen paraların nemalandtnl-
masıyla ilgili konuda, «cari faiz oranının 
altında gelir getirmeyecek bir biçimde ne-
majandırılır» diyelim. 

Şu anda Türkiye'de bankaların uygu
ladıkları yüzde 65 oranındaki serbest fa
iz, yarın yüzde 30 oranına düşebilir veya 
enflasyonu sıfırlarsınız, yüzde 5 oranına 
düşebilir. O nedenle, çalışan insanların 
bu kazançlarına haksızlık yapmamak için 
onların alınterlerini, mikrofonlardan söy
lediğimiz gibi gerçekten değerlendirebil
mek için, bu madde metni içerisine, «gün
lük faiz oranının altında olamaz» hük
münü koyalım ve bir de, «gayrimenkul 
alım satımına yönelik yatırımlar hariç» 
ibaresini bu maddeden çıkaralım. 

Bu iki önerimizin kabulü ile bu mad
deyi kabul etmemiz halinde, hiç olmazsa, 
bu tasarıyla gelirlerinden kesinti yapıl
mış olan insanlar, kendi gelirlerini geri 
alırlarken, enflasyonun meydana getirdiği 
aşınmadan gelirlerinin kurtarılmış olaca
ğını düşünebilirler, kabullenebilirler. 

Bu vesileyle Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Cankurtaran. 

Grup adına başka söz isteyen?.; Yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şahsım 

adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Genç. 

Efendim, söz atmazsanız müzakere
ler normal seyrinde cereyan eder; ama 
söz atarsanız, müzakereler uzar. Bu ba
kımdan, lütfen söz atmamanızı rica edi
yorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, burada her milletvekilinin her 

madde üzerinde konuşma hakkı var; ar
kadaşlarımız çıksınlar konuşsunlar, biz 
konuşmayalım... 

BAŞKAN — işte bakın, müzakerenin 
uzamasına bir noktada vesile verdiniz; ne 
gerek var?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Dilleri 
yoksa arkadaşların, biz ne yapalım? 

BAŞKAN — Bunu söylemeseydiniz, 
Kamer Genç de bu sözü söylemezdi, ko
nuşur, 5 dakikalık süresini doldurur, kür
süden inerdi. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Tamam 
Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu 
tasarı ile, çalışanlara; işçi, memur ve es
naf için zorunlu bir tasarruf getirdiğimi
ze göre; eğer bu kesim için gerçekten bir 
tasarruf sağlamak ve bu kesimi düşüne
cek nitelikte bir kanun yaptığımızı ispat
lamak istiyorsak, bir defa, bu suretle 'ta
sarrufa kaydırılan paraların yatırılacağı 
sahaları vergiye tabi tutmayalım; bu bir. 

İkincisi bu «nemalandırma» madde
siyle tasarrufa bir garanti getirelim. Ma
demki, çalışanların iradesi dışında zorun
lu bir tasarruf getiriyoruz, o halde, bun
lara ödeyeceğimiz nemanın, asgarî devlet 
tahvili düzeyinde olmasını maddeye ko
yalım. 

Birinci madde üzerinde yaptığım ko
nuşmada da belirttiğim gibi, Türkiye' 
de enflasyon üç rakamlı boyutlarda sey
retmektedir. O halde, kişinin maaşından 
kesilen bu parayla - kesildiği yılın rayiciy-
le - ne mükıtar altın alınıyorsa, iade etti
ğimiz tarihte de o miktar altını kendisi
ne vermek suretiyle bu insanlara bir ga
ranti getirelim; yani, değer itibariyle de
ğil, miktar itibariyle düzenleyerek bu in
sanlara bir garanti getirelim. 
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Daha önce de bahsettim Tasarruf Bo
nosu Kanunu faciasını biliyoruz. İşçinin 
ve memurun maaşından tasarruf bonosu 
kesildi, o insanlar gittiler yüzde 20 de
ğerle sattılar ve birçok komisyoncu tü
redi, Yarın da, tasarruf hesabı cüzdan
larını vereceksiniz bu kişilerin adına ve 
bu kişiler bu tasarruf cüzdanlarını geti
recek, başka kişilere devredecek. Uygula
mayı göreceğiz. Ne olacak?.. Vatandaş, 
maaşından kesilen 100 lirayı 20 liraya 
başkasına devredecek. Eğer gerçekten bu 
insanları düşünüyorsak, bunların tasarruf
larına da, hiç olmazsa bir garanti getire
lim. Bunu, belirli kişilerin takdirine bı
rakmayarak; yani, birtakım hatır gönül 
işi, şirket kurtarma işlerinde kurtarma fa
aliyetlerinle ayırmamak için bir garanti ge
tirelim. Biz, ile bu tarafa gider demiyo
ruz; ama, yine de takdirini kötü kulla
nan insanların olabileceğini düşünerek, bu
na sağlıklı bir baz getirelim. O zaman, 
kimse kimseyi ne suçlar, ne de bir kimse 
diğer kimse hakkında tereddütlü konuşur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, bir kısa açıkla
ma yapabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Kısaysa yerinizden ya
pabilirsiniz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bv.rsa) — Çok kısa efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
konuşmacılarımızdan birisinin ifade etti
ği gibi, aslında, hakikaten gayrimenkuller 

zaman içinde süratle değer kazanan yatı
rımlardır; ancak, gayrimenkuller, statik 
duran varlıklardır ve büyük meblağlar 
karşısında alacağınız bu duran varlıkların 
likidite edilmesi, süratle nakte çevrilmesi 
çok zordur. Bu, açıklamak istediğim bi
rinci husus. 

ikinci husus da, biz Hükümet olarak, 
menkul değerlerin hareket kazanmasını, 
işlemlerinin artmasını ve sermaye piyasa
sının oluşturulmasını hedef tutuyoruz. 
Statiklikten değil, hareketlilikten yamayız. 
Bu balkımdan, özellikle gayrimenkul ya-
ıtırımları, bu yatırımlar arasında istisna tu
tulmuştur. Bunu bir açıklığa kavuşturmak 
istedim. 

Üçüncüsü de, hedef, kazanç getirici 
yerlere yatırmaktır, nema elde etmektir; 
hiçbir zaman, kâr etmeyen batık şirketle
rin kurtarılması için bir fon yaratılması 
değildir. Bu husus, birkaç defa bazı ar
kadaşlar tarafından dile getirilmiştir; ama 
bu kanunun hedefi bu değildir, herhangi 
bir yerde böyle saklı gizli bir maksat yok
tur. Ayrıca, hiçbir yönetim, nema getir
mesi için görevlendirilmiş olmasına rağ
men, battık bir şirkette kullanmak üzere, 
kendisine verilen kaynakları değerlendir
mez. 

Arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Başkada söz isteyen?.. Yok. 

önergeler vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çalışanların Tasarruflarının Teşviki

ne Dair Kanun Tasarısının 5 inci mad
desinin «Yüksek Planlama Kurulunca be
lirlenecek esaslar dahilinde» şeklinde olan 
ifadesinin «Yüksek Planlama Kurulu, iş
çi, memur ve serbest çalışanların temsil
cilerinin müştereken belirleyecekleri esas-
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lar dahilinde» şeklinde değiştirilmesini 
saygıyla öneririz. 

Etem Cankurtaran 
İçel 

öner Miski 
Hatay 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Veli Aksoy 
izmir 

Kemal Anada! 
izmir 

Rıza Ihman 
Çorum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Y. Kenan Sönmez 
istanbul 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5 inci maddedeki «Gayrimenkul alım 

satımına yönelik yatırım» ifadesinden son
ra «ve özel sektör hisse senedi tahvilleri 
alımları» ifadesinin eklenmesini öneririz. 

Etem Cankurtaran 
içel 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Veli Aksoy 
izmir 

Kemal Anadol 
izmir 

Öner Miski 
Hatay 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Y. Kenan Sönmez 
istanbul 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 
Rıza Hııman 

Çorum 

9 . 3 . 1988 O : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 5 

inci maddesinin son bölümünde yer alan 
«Verimi yüksek yatırımlara yatırmak su
retiyle nemalandorılır» kısmının, 

«Yılık cari vadeli mevduat faizinin 
altında olmamak kaydıyla verimi yüksek 
yatırımlarda kullanılmak suretiyle nema-
landırılır» şeklinde düzeltilmesini saygıyla 
öneririz. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Etem Cankurtaraı» 
içel 

öner Miski 
Hajtay 

Veli Aksoy 
izmir 

Kemal Anadol 
izmir 

Y. Keman Sönmez 
İstanbul 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Abdulkıadiir Ateş 
Gaziantep 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

«Nemalandırma» başlıfkrlı 5 inci mad
deye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ye teklif ederiz. 

«Nemalandırma sonucunda elde edi
len tutar, vadeli mevduata uygulanan 
yıllık faiz tutarından az olamaz. Arada
ki fark, Genel Bütçeden karşılanır.» 

ibrahim Demir 
Antalya 

Vefa Tanır 
Konya 

Mehmet Göihan 
Sakarya 
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Aykon Doğan 
İsparta 

Adil Aydın 
Antalya 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık de
recesine göre tekrar okutup, işleme koya
cağız. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çalışanların Tasarruflarının Teşvikine 

Dair Kanun Tasarısıntn 5 inci maddesi
nin, «Yüksek Planlama Kurulunca belir
lenecek esaslar dahilinde» şeklinde olan 
ifadesinin, «Yüksek Planlama Kurulu, iş
çi, memur ve serbest çalışanların temsilci
lerinin müştereken belirleyecekleri esas
lar dahilinde» şeklinde değiştirilmesini say
gıyla; öneririz. 

Etem Cankurtaran (içel) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKtLÎ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇ1N 
(Bursla) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cankur
taran. 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu
rada bir şekil şartını yerine getirmek için 
çaba harcamış olmanın silkintisi benıi ger
çekten üzüyor. 

Aslında, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin sayın üyelerinin bu konularda bi
raz daha ilgili yaklaşım içerisinde olma
ları, ufak tefek de olsa, düzeltmeleri sağ
lamaya yeter. Yönetimle ilgili konuda da 
- daha sonraki önergelerde gelecek, ben 
onu da ifade etmek istiyorum - nema-
landırmayla ilgili konuda da adaleti el
den bırakmamak lazım. 

Sayın Bakanımız, geçen hafta tasarı 
üzerinde yaptığı konuşmada, «dünya ülke
lerinde bunun örneklerinin bulunduğunu» 
söyledi. Biraz önce genelle ilgili konuş
mamda, ben, bunun uygulandığı ülkenin 
İsveç olduğunu ve oradaki örneği size 
anlatmaya çalıştım. Orada, bu tasarruf, 
çalışan msanlardan yapılmıyor, bu tasar
ruf kâr eden insanlardan yapılıyor; işin 
tersi, yönetimi de çalışan insanlara verili
yor. Burada, kâr eden insanlardan tasar
ruf yapılmıyor, çalışanlardan tasarruf ya
pılıyor; yönetimi, çalıştıranlara veriliyor. 
Bu adaletsizliği ortadan kaldırmanın yo
lu, bazı konuları ortak düşünmekten ge
çer. örneğin, Türkiye'de en büyük 500 
sanayi kuruluşunun 1980 yılındaki bilan
ço kârı 124 milyar lira, 1986 yılındaki 
bilanço kârı da 1,5 trilyon liradır. Bir ter
sine bakalım. Şu anda kesinti yapmaya 
çalıştığımız insanların 1979 yılında millî 
gelirden (aldıkları pay yüzde 33; 1987 yı
lında yüzde 17'dir. Bu insanları yoksullaş
tırmışız, laçlığa mahkûm etmişiz; para 
keselim diyoruz... Birilerinin de katmerli 
bir biçimde gelirlerini, artırmışız; onların 
gelirlerinden düşmüş olanı yüzde 16'lık bö
lüm de işverenlerin kasasına aktarılmış. 
Bunun toplamı da, çok global bir hesap
lamaya göre 11 trilyon lira civarındadır; 
ama biz, bütün bunları tartışamıyoruz, 
tartışmaktan yoksunuz, inanıyorum ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın 
üyeleri bir gün bunları tartışabilecek nok
taya gelirler; eğer gelemezlerse, başka şey
lerin başımıza geleceğinin habercisidir 
bunlar. Elbette söylediklerim beğenilme-
yebilir. 

İkincisi1 şu değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Cankurtaran, öner

genize daha temas etmediniz, önergenizi 
izah ediniz lütfen. 

ETEM CANKURTARAN (Devamla) 
— önergemi izah ediyorum Başkan. 
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BAŞKAN — Hiç alakası yok efendim. 
önergenize geliniz bir kere. 

ETEM CANKURTARAN (Devamla) 
— Olur Başkan, önergeme geliyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, yönetim
le ilgili konuda, asıl mülkün sahibi olan 
insanjlarij geliniz, bu yönetime katalım. 
Kendisinden para kesilen, bordrosundan 
para kesilen vatandaşımız, bu paraların 
yönetimiyle ilgili konuda söz sahibi ol
sun, bilgi sahibi olsun, parasının nerede 
kullanıldığını, bilsin. 

Geçmişte, Türkiye'de de bunun ör
nekleri var; metal işkolunda; İskenderun 
Demir - Çeiik'te, Ereğli Demir - Çelik'te 
çalışan işçi arkadaşlarımız, sendikaları 
aracılığıyla Demir - Çelik İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü arasında yapılan toplu iş 
sözleşmelerinde, böyle bir hükümle fon 
oluşturdular; bu fonlar, uzun süre işledi. 
Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü ide 
Türkiye Yol - İş Sendikası arasında yapı
lan bir toplu iş sözleşmesinde (1972'de) 
böyle bir fon ihdas edildi; birlikte, yıllar
ca yönetildi. Şu anda, işçilerin ve orada 
çalışan memurların, alışveriş ettikleri tü
ketim kooperatifleri, bu fonun parala
rıyla yönetilmektedir; ortakları işçiler ve 
memurlardır, yönetiminde de onlar var
dır. 

Yüksek Hakem Kurulu, 1982 yılında, 
toplu iş sözleşmelerden bu hükümleri çı
kardı. İşçiler ve memurlar, bu paralarıyla 
kurmuş oldukları (kooperatifleri aracılığıy
la, piyasadan yüzde 30 daha ucuza tüke
tim inalı satın dabilmekitedirler. 

Geliniz, biz, buradaki yönetimi, ger
çekten mülkün sahibine verelim; içinde 
devlet de bulunsun, işverenler de bulun
sun, çalışan insanlar da bulunsun, böyle 
bir üçlü yönetim bu fonu yönetsin. 

Bir diğer konu, Sayın Bakan, nema-
landiırma ile ilgli açıklamasında;, gayri

menkul talebine karşı çıktı «statik bir ya
tırımdır, biz sermaye piyasasında hareket
lilikten yanayız» dedi. 

Bu bir politikadır, saygı duymak ge
rekir; ancak, hiç kimsenin itiraz edeme
yeceği, . iddia ettiğimiz bir konuya hiç 
değinmedi. Geliniz, bu toplanan paralar, 
hiç olmazsai, faiz oranının altında gelir 
elde eden yerlere yatırılmasın, asgarî öl
çüde faiz oranı uygulanabilsin bunlara. 
Eğer, bunu da uygulamıyorsanız, o za
man, «neden bu kuşkulu sözler söyleni
yor?» demeyiniz. Bizim aklımıza doğru
dan gelecek şudur: «öyleyse, bu para
lar batık şirketlere yatırılacaktır, oralar 
kurtarılacaktır» diyeceğiz; başka çaresi 
kalmıyor çünkü. 

Bu nedenle, bu önergemizin dikkate 
alınmasını diliyor, Yüce Kurulunuza say
gılar sunuyorum. {SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

5 inci maddedeki «gayrimenkul alım 
satımına yönelik yatırım» ifadesinden son
ra «ve özel sektör hisse senedi tahvilleri 
alımları» ifadesinin eklenmesini öneririz. 

Etem Cankurtaran (İçel) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Efendim «her türlü menkul 
kıymet» dedikten sonra tekrar böyle bir 
ifadeye gerek yoktur; katılmıyoruz. Arz 
ederim. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler..i 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar •okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan yasa 'tasarısının 5 
inci ımaddiesiimim son bölümünde yer alan 
«verimi yüksek yatırımlara yatırmak su
retiyle nemalandıırılır» kısmının : 

«Yıllık cari vadeli mevduat faizinim'al
tımda olmamak kaydıyla verimi .yüksek 
yatırıımlarda kulllanılmak suretiyle nema-
landırılır» şeklinde düzeltilmesini saygıy
la öneriniz. 

Etam Cankurtaran (İçel) ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN A§KIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor. 

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

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge 'kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

«Nernalandırma» başlıklı 5 imci mad
deye aşağıdaki fıkranın efclemmesiıni arz 
ve teklif ederiz. 

«Nemalandurma sonucunda elde edi
len tutar, vadeli mevduata uygulanan yıl
lık faiz tutarından az olamaz. Aradaki 
fark, Genel Bütçeden karşılanır.» 

İbrahim Demir (Antalya) ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor. 

' MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) —Katılımı yoruz. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkam söz iistiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa

yın Başkan, sayım milletvekilleri; her şey
den önce 'ifade etmeliyim iki, bu tasarı ve 
tasarımın 5 imci maddesi, «memalandırma» 
gibi, me âdüğü belirsiz !bx kelimeyi 'hukuk 
dilime dahil etmektedir. Nemalamdırma... 
«Nema» insanda yağmayı çağrıştırıyor ve 
yağmageran bir zihniyetin ortaya çıkma
sını ortaya çıkarıyor. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Ne kabiliyetimiz var?!.. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Ş:md'i, hal 'böyleyken, nemadan bahsedi-
l'rken, ücretlilerin ücretlerinden yapıla
cak kesintilerin bir teminatı yok. İşte biz, 
değişiklik teklifimizle böyle bir teminatı 
g:< t irmeye çalı ş ıy oruz. 

Gerçekten Hasarınım genel gerekçesin
de ve 1 inci maddesinde, bu tasarrufların 
en 'iyi şekilde değerlendi rlıleceği -nema de
memek liçin bu deyimi 'kutlanıyorum- ifa
de edilirken, 9 uneu maddede, bu para
larım büyük bir kısmının faizsiz olarak 
Ziraat Bankasında tutulacağı, geriye ka
lan kısmımın düşük faizle tutulup tutul
mayacağıma da, yönetimle ilgili Yüksek 
Planlama Kurulunun karar vereceği ifade 
ed'l'yor. Söylemenle yapılan açıkça tezat 
teşkil ediyor. 

Şimdi, faizsiz şekilde bir bankada bek
letilen para acaba en iyi şekilde mema-
landırılmış sayılır mı? Dolayısıyla, bu 
paralarım, kötüye kullanılmaması içim; 
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banka kurtarmak için, şirket kurtarmak 
için ya da belli işverenlere döner serma
ye sağlamak için kuUaınılımasuna engel 
olmak üzere bir teminata kavuşturulma
sı lazımdır. Bu teminat, Boğaz Köprüsii 
ve baraj hisse ;senütlerind'e olduğu gibi, 
bir asgarî haddin (sağlanacak galinin as
garî hadiinin) çizilmesi üs mümkün ola
bilir. Bizce bu, paralara yıllık gelir ola
rak cari faiz kurlarının uygulanması ile 
sağlanabilir. Bir yıllık vadeli mevduata 
sağlanan cari faiz haddi ne ise, bu para
lara da o faiz haddi uygulanmalı ve bu 
şekilde, işçilerin, ücretlilerin zorla dinden 
alınan bu paraların bir teminatı olma
lıdır. 

Tabiî, bu, paraların, tasarının maksa
dına uygun olarak bazı alanlarda yatırım 
yapmak üzere kullandım asına mani değil
dir. Eğer, para 'bankada faiz geliri için 
tutulmamış da belli bir alanda yatırım 
olarak değertendiriJımişse ve bu yeteri, ka
dar gelir elde ©dememişse, o zaman, ara
daki fark, yanıi faiz gelini ile paranın ya
tırıldığı yatırımdan sağladığı gelir arasın
daki fark Hazine tarafından karşılanma
lıdır. 

Bizim önerimizin amacı açık ve seçik 
şekilde böyle bir teminatın bu tasarruf'ar 
için sağlanmasıdır. 

Bu hususu saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Demir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemi şâir. 

5 İnci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci mad
de kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Ödemeleri 
MADDE 6. — Emeklilik veya ölüm 

halinde biriken tasarruf kesintileri ile 

Devlet ve İşveren katkıları, Bağ - Kur 
kapsamında olanlar bakımından tasarruf 

'tutarları ve Devlet katkıları, ilgililere ve
ya kanunî mirasçılarına neması dle 'birlik-
te ödenir. 

En az 15 yıl tasarrufta bulunanlara 
istedikleri takdirde biriken tasarruf kesin
tileri, Devlet ve işveren katkıları, Bağ -
Kur kapsamında olanlar bakımından ta
sarruf tutarları ve Devlet katkıları ile 
bunların nemasının toplamının 3/5'i öde
nir. 

En az 6 yıl tasarrufta bulunanlara is
tedikleri takdirde sadece biriken tasarruf 
kesintileri Bağ - Kur kapsamında olanlar 
bakımından tasarruf ıtutarları ödenir. 

İkinci ye üçüncü fıkralara göre öde
me yapılanlara tasarruf kesıinöisi, Devlet 
veya işveren katkıları Bağ - Kur kapsa
mında olanlar bakımından tasarruf tutar
ları ve Devlet katkıları ile nemanın öden
meyen kısmı 3 üncü madde uyarınca T.C 
Ziraat Bankası Ankara Merkez şubesin
de açılacak hesaba nema olarak kaydedi
lir ve bunlar bu Kanunda 'belirtilen im
kânlardan, işe yemi başlayanlar gibi de
ğerlendirilmek suretiyle yeniden yararla
nabil irler. 

En az 'iHoiı yıl tasarrufta bulunanlara 
listed'fcleri takdirde, tasarruf 'kesintileri. 
Devlet veya işveren katkıları; Bağ - Kur 
kapsamında olanlar bakımından tasarruf 
'tutarları ve 'Devlet katkıları toplamı üze
rinden tahakkuk edecek nemanın ,1/3'ü 
her yıl ödenir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

Buyursunlar Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; bu madde yeterli 
derecede İncelenmeden buraya getirilmiş. 
Bakınız, maddenin birinci fıkrasına göre, 
emeklilik veya ölüm halinde tasarruf ve 
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neması tamamıiyle ödeniyor. Şimdi, 23 yıl 
devlet hizmetimde bulunmuş bir memuru 
ele alalım. Bu ilcisi, 2 sene sonıra emekliye 
ayrıldığı zıaımıan, tasarrufunu nemasıyla 
birlikte lalıyor.. Geçelim maddenin ükinci 
fıkrasına; en az 15 yıl tasarrufta bulu
nanlara liıstedifcleriı takdirde tasarrufla ne
mamın 3/5*1 ödemiyor. Şimdi, bu bir çe
lişki; çelişki daha geriden de geliyor. 

«En az 6 yıl tasarrufta bulunanlara, 
Madikleri takdirde sadece biriken tasar
ruf kesintileri, Bağ - Kur kapsamında 
olanlar bakımından tasarruf tutarları öde
nir» deniliyor. Yani, bir kişi 6 yıl tasar
rufta bulunacak, - zorunlu tasarruf tabiî; 
lis'teğe (bağlı tasarruf değil - bu kanuna gö
ne 6 yıl kendisinden kesinti yapılacak, 
6 mcı yılın sonunda parasını geriye almak 
isterse kendisine hiçbir nema ödenmeye
cek; ama, son fıkraya bakın... Ben an
lamadım, Sayın Hükümetin izahat ver
mesi lazım. Son fıkrada şöyle deniliyor: 
«En az iki yıl tasarrufta bulunanlara is
tedikleri takdirde...» Bakın, maddenin 
üçüncü fıkrasına göre, en az 6 yıl tasar
rufta bulunanlar istedikleri takdirde sa
dece biriken tasarrufları alıyorlar, madde
nin sıon fıkrasında da, «En az iki yıl ta
sarrufta bulunanlara istedikleri takdirde, 
tasarruf kesintiileri, Devlet veya işveren 
katkıları; Bağ - Kur kapsamında olanlar 
bakımından tasarruf tutarları ve Devlet 
katkıları toplamı üzerinden tahakkuk ede
cek nemanın 1/3'ü her yıl ödenlir» denili
yor. Yani, getirilen bu maddenin böyle 
değişik şekildeki fıkraları birbiriyle çe
lişkili. 

Şimdi bir de emekli olup da çalışan
lar var; o zaman, bunlardan, emekli olup 
da çalışanlardan, bu getirilen hükme göre, 
Ib'u kesilmeyecek mi? Mesela milletvekıil-
lerinden şu anda emeklÜiiğe tabi olmayan 
fcişli'ler var; bunlardan bu kesinti yapılacak 
mı? 

Bu maddenin kaplamını tayin eden 
1 inci maddeyi okurken, orada da,Hâkim-
ler Savcılar Kurulundan bahsedilmiş; ama, 
Sayıştaydan bahsedilmemiş. Sayıştay men
supları 832 sayılı Kanuna göre maaş alı
yorlar; onlardan kesilecek mi, kesilmeye
cek mi? 

Madde bliraz kapalı; mesela, kişi belli 
bir süre (6 yıl) tasarufta bulundu, kendi 
isteğiyle ayrıldı ve tasarrufunu kendisi
ne iade ettiler diyelim; tekrar dönmek is
terse, e&kiiden aldığı para iade edilmek su
retiyle mi süresi hesaplanacak? Yani, 
kendiislinin 15 yılı veyahut da emeklüliğin-
de nemayla birlikte yararlandırılması için, 
bu ©skiden geçen süre hesaba katılacak 
mı; yoksa, yeniden emekliliği beklenecek 
mi veyahut da 15 yılık bir süre mi bek
lenecek? 

Madde, ıgerçdkJten ileride çok büyük 
ihtilaflara meydan verebilecek biçimde 
düzenlenmiştir. Bu itibarla, Sayın Hükü
metimizin ve Komisyonumuzun, hiç ol
mazsa bir açıklamayla, bu maddeyle ilgi
li ileride dava yollarına başvurmayacak, 
uygulayıcıları tereddüJte düşürmeyecek ve 
istihkak sahiplerinin hakkını rahatlıkla 
arâyabiltecek bir boyutta maddeye bir 
açıklık getirtmesini bekler, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 

Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK. BAKANİ 

AHMET RURTCEBE AUPTEMOÇİN 
ıdBunsa) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; çok kısa ıbir açıklama yapaca
ğım için, müsaade ederseniz buradan ko
nuşmak ils'tJİyorum. 

Buralda, toplanacak tasarrufların ne
malarıyla birilikte tasarruf sahibine iade 
edilmesi, aslında emekliliği sırasında ya-

— 496 — 



T. B. M. M. B: 32 9.3. 1988 O: 1 

pıîacaktır dîye hedef alınmıştır. Emeklili
ği »geldiğinde, emekli ikramfiyesini alırken, 
'bu hesapta toplanan kesintiler ve bunla
rın nemalarıyla bir araya getirsin, kendi 
tasarruflarını da katsın ve bir şey yap
sın; ev alacaksa ev alsın, dükkan açacak-
sa, işyeri açacaksa işyeri açsın düşünülü
yor; ama eğer, daha önce bu kesintiler
den ben istifade edeyim diyorsa, birkaç 
tane farklı alternatif var: 

Birincisi, en az iki yıl bu tasarruf he
sabına para kesilirse, iki yıldan itibaren 
nemalarının üçte birini aîabilime imkânı
na sahip oluyor; 'bu, birinci seçenek. İs
terse almıyor; nema daha çok nemalan-
mak suretiyle dönem sonunda eline daha 
çok nema getirebilir. 

İkincisi, altı yıl geçiyor aradan, altı 
yıl sonra tasarruf salhM diyor ki, «ben 
artık bundan para istemiyorum, ayrılmak 
istiyorum. O halde, ondan yapılan tasar
ruf kesintileri, yani yüzde 2'ler kendisine 
geri veniliiyor. 'Eğer (bu talebi, çalışan, 15 
yıl sonra yaparsa, o zaman, tasarruf ke
sintisi, işveren veya devlet katkısı ve bun
ların nemalarının toplamının 3/5fini alı
yor. Emekli olduğu zaman ise, bütün 'ke
sintiler ve bunların nemalarını topluca 
alıyor. Hadise bundan ibaret. 

Bir sual daha vardı, «eğer emokli ise 
ne olacak?» diye. Emekli ise, emekli maa
şı almasına rağmen bir başka yerdfe ça
lışıyor ve ücret alıyor ise, talbiı o çalıştığı 
yerde aldığı ücrete ımahsus kalımak şar
tıyla - emekli maaşıyla ilgili değil - aldığı 
o ücretten kesinti yapılacak ve gene iş
veren veya devlet katkısı üzerine ilave 
edilecek. Gene 2 sene sonra, nemalarının 
1/3'ünü alabilir her yıl, gene 6 yıl ge
çerse kendistinden yapılan kesintileri top
luca tahsil edöbilir, 15 yıl sonra ise ta
mamının 3/5 îni tahsil edeMir. Eğer ölüm 
hali olursa, talbiî kendisinden yapılan ke

sintiler, diğer katkılar ve nemaların hep
si, topluca, kendi varislerine, olduğu gibi 
intikal ettirilir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
1 ÖNDER KIRLI ^Balıkesir) — So

rum var Sayın Başkan. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa

yın Başkan, ısorum var. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka 

söz isteyen var mı efendim? 
BTEM CANKURTARAN (İçel) — 

Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN —Buyufşunlar Sayın Can

kurtaran. 
ETE'M CANKURTARAN (İçel) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekliHeri; bura
da çok açık blir iki çelişki var, önce o çe-
llşffci'îeri ortadan kaldırmak lazım. Birin
cisi, bir kere, ,bu tasarı çalışan insanlarla 
ilgili temel yasalarımızdan 'birlisi olan 1475 
sayılı İş Yasamızdaki kıdem tazminatına 
esas alınan 1 yıllık süreyi aşmış bir yasa. 
En azından, bu yasada temel olarak, 1 yıl
lık sürenin baz olarak alınması gerekir. 

ükinoisi, 6 yıllık süne sonunda bu pa
ranın çekiliyor olması bizim: ülkemizde 
şöyle uygulanacaktır. Bu tasarı yasala
şırsa ve sağ olursak hep birlikte görece
ğiz; 6 yıl tasarruf eden insan hayat paha
lılığı karşısında orada kaç kuruşu birik-
ımişse derhal onu çekecektir, 'hatta 2 yıl
dan sonra da başlayacaktır. Onun için, 
öyle, emeklilikte 'bu yaisa ile çok para 
alacaklar; ev alacaklar, arsa alacaklar, tar
la alacaklar gibi bir yaklaşım hayakfiir. 

Şimdi, bu çelişkiyi ortadan kaldırmak 
gerekir. 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasın
da, «?En az 6 yıl ıtasarrufta bulunanlara 
istedikleri takdirde, sadece biriken tasar
ruf kesintileri...» ifadesine karşın, son 
fıkrasında «En az 2 yıl tasarrufta bulu
nanlara istedikleri takdirde, tasarruf ke-
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sintileri ile Devlet veya işveren katkıları 
toplamı üzeninden tahakkuk edecek ne
manın 1/3 'ü her yıl ödenir» deniimekte-
dir. Ya 6 yıllık şiire içerisine de devletlin 
(katkılarını ive nemaları ilave cıtmek lazım 
veya buradan da çıkarmak lazım. 

Yasa tasarısının paragraflarının birbi
riyle uyuimu yoktur bir kere. Böyle bir 
'terslik içeriyor. B'ir diğer terslıik de; ıh'iz-
'miet akdli ile çalışan insanın bir yıl sonra 
'İşten çıkarılmayacağını kiılm garanti ede
bilir? Yüzlerce işçi işten çıkarsa ve bu ko
şullarda da yeniden işe'güremeızsıe, bunlar
dan kesilen para nereye gideceikltir, ne <ola-
caktır, iklim kutlanacaktır bu parayı? BU 
yasanın bu maddesi kendi içinde tutarsız 
olduğu glibi, hazırlanış biçimi de yasa tek
niğine uygun değiüdir; yanlıştır, hetm adlit 
değildir, helm de düzenleme bakımından 
bir yığın hatayı beraberinde getirecektir. 

Arz ettim; saygılar sunarım. 

BAKŞKAN — Teşekkür öderim. 
Sayın Kırlı, buyurun, sualinizi tevcih 

edin. 
it. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Efen

dim, suallerimden birini arkadaşımız sor
du; Sayın Bakan herhalde cevaplayacak. 

6 ya da 15 yıl kesinti yaptıran bir kişi, 
bu parasını aldıktan sonra işine devam 
©ttiğü takdirde, kesinti devam edecek mi? 

MAEtYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; bir lişçü, bir çâlüşan, b'ir yerde be
lirli bir süre çalıştı ve bu çalıştığı süre 
zarfında kendi adına paralar birikmeye 
başladı... Bu paralan takip eden bir cüz
dan var elinde ve bu cüzdanda kendisi 
adına biriken paralar ve bunların nema
ları kaydediliyor; çalışan, bu cüzdandan 
hesabını takip ediyor. Aradan birkaç se
ne geçti, çalışan bir başka işyerine gütitL. 
Çalışan, cüzdanıyla beraber o başka işye-
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rine gidecek, daha önce çalıştığı yerde, 
mesela 3 sene şu kadar para birikîtiiyse, 
yeni işyerinde yapılan kesintiler, o 3 sene 
önce çalıştığı yerdeki kesiintlilerin üzerine 
ilave ddilmıeye başlanacak, devam edile
cek; yani, eğer normal olarak bir işye
rinden diğerine geçer ise, hesabı carisi, 
o tasarruf hesabında devam edecek. 

H. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — İşi
ne son verildi ya da sigortasız işte çalış
mak zorunda kaldı?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
'(Bursa) — İşine son verilirse, eğer bu yıl
ları tutuyorsa tabiî, o zaman bu yıllarda 
ifade edilen miktarlar kendisine ödenir. 

Şimdi efendim, dünyanın her yerinde, 
sigorta ve sigorta benzerli düzenlemeler
de mutlaka belli süreler vardır. İşte biz de 
bu belli süreleri mutlaka tanzim etmek 
zorundayız, Emeklıi Sandığında da öyledir; 
Emekli Sandığında da, 5 yıldan önce, bir 
çalışan, işyerinden ayrılırsa, Emekli San
dığı kesintilerini geri alamaz; ancak 5 yıl
dan sonra ayrılırsa blir memur, Emekli 
Sandığı kensitilerini alabilme imkânına 
sahip olur. Sigortalarda da bu böyledir. 
'Benzeri bir düzenleme yapmayı hedefle
dik, 

Arz ederim efendim. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Bfen-

di'm, bir sorulma cevap vermediler Sayın 
Bakan. 

6 yıl: süreden sonra ya da 15 yıldan 
sonra tasarruf unu geri aldı; ama çalış
ması sürüyor; yenliden kesinti olacak mı? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Şimdi efendim, biraz önce arz 
lettim; eğer çalışması .sürüyor; ama işyer
leri değişiyorsa, kendi hesabının üzeri
ne kesintiler devam edecek; ama 6 yıl geç
ti, ben işyerlinden de ayrılıyoruim, bu iş-
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ten de ayrılıyorum; der, paralarını çeker
se, diyelim ki, 2 yıl sonra yeniden işe baş
larsa, eski aldığı paralar ve tasarruflar 
hiçbir şekilde dikkate alınmadan, yeni 
'baştan kesintiler dikkate alınarak işlem 
görür. 

BAŞKAN — Sayın Demir, buyurun. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa

yın Başlkan, Sayın Bakandan, 6 ncı mad
denin »birinci fıkrası ile ilgili bir hususu 
açıklamalarını rica ediyorum. 

Burada, geri ödemelerin, ilgililere ve
ya kanunî mirasçılarına yapılacağı ifadesi 
yer alıyor. Şimdi, bu «illgülitere» deyimini 
'ben anlayamadım, «lllglililer» dendiğine gö
re, herhalde kesintimin yapıldığı kişi de
ğil. Buradaki «ilgililer» deyiminim ifade 
eilitiği kişiler kimlerdir? 

Bir de, madde metninde, «kanunî mi
rasçılarına» deniliyor. Kanunî mirasçının 
mefhumu muhaİfi nasıp mirasçıdır; aca
ba, nasıp mirasçıları uygulamanın dışın
da mı telakki ediyorsunuz? 

Ben, bu soruların cevabını madde met
ninde aradım; ama oraida yeterince açık
lık yok; madde karmaşık şekilde hazır
lanmış. Bu hususları açıklarsanız memnun 
okurum. 

Teşekkür ederim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALIPTBMOÇtN 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; bence madde çok açık. Kimden 
bahsediyoruz? ödeme maddesidir bu, öde
menin ikime yapılacağıyla ilgilidiir. ödeme 
kime yapılacak? İlgiliye. İlgili kimdir? 
Kendilinden kesinti yapılan .(kişidir; yan'i 
çalışandır, kendisinden kesinti yapılandır. 
Bunların nasıl yapılacağı da, maddenin di
ğer taraflarında açılkça (bildirilmiştir. 

Ondan sonra söylediği, «kanunî miras
çılarına» ifadesidir. «Kanunî mirasçılar» 
da o kadar açıik ıbir talbirdir ki, kanun, 

mirasçıları kimdir, söyler, anlatır, tarif 
eder. Eğer, Medenî Kanımda ifade edilen 
'bu .mirasçıların dışında, hak <sah'M, ölme
den önce oturur mirasçılarını ıkendisi tes
pit eder, ilan eder ise, o zaman, tabiî, 
kanunî mirasçıları onlar olurlar. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — O, 
kanunî mirasçı değil, sözieşmelıi mirasçı 
olur Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇ1N 
(Bursa) — Efendim, Medenî Kanunda bu 
husu'silara gayet sarih bir şekilde değinil-
rriiştir. Eğer herhangli. bir anlaşma yap
mamış ise, kanunî mirasçıların kim ol
duğu zaten Medenî Kanunda bilinir. Eğer 
kendisi, kendi iradesiyle birtakım düzen
lemeler yapmış ise, tafbiî ki o düzenleme
lerdeki hak sahipledi alırlar. 

Arz ederim efendim. 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — «İl
gililer» yerine «ilgili» denirse daha iyi 
olur. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — O 
zaman, bu uygulama çok büyük mahzur
lar getirir Sayın Başkan. Burada çdk bü
yük ıbir kargaşa var. O «ügliililer» deyimi
nin, Sayın Balkanın açıklaması doğrultu
sunda «ilgiliye» şeklinde düzeltilmesi la
zım. «Kanunî mirasçı» deyiminin de çı
karılması lazımdır. «Kanunî mirasçı» de
yimi kaldığı müddetçe, yarın tatbikatta, 
avukatlar, hâkimler, bunun sözleşmeyle 
tespüt edilen mirasçıların dışlanmak mak
sadıyla bu yönde yazıldığı sökünde «bir yo
rum yapabilirler. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Balkan, 
maddeye, ifadesiyle, sizin sorunuz üzeri
ne açıklık geitiriıyor ve sizin dediğimiz ko
nuları da kapsadığını ifaJde ediyor. Bu 
liıtilbarla, soru cevaplandırılmıştır. 

— 499 — 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTÖMOÇİN 
(Bursa) —Bir açıklık daha getirebilir mi
yim?, -

BAŞKAN — Buyurun. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Eferidiım, 'burada «ilgilinin» ço
ğul olarak kullanılması yukarıda anlatılı
yor. Bakınız, «Bağ - Kur kapsamında 
olanlar...» diyor veyahut diğer kanun kap-
samırida olanlardan bahsediliyor. Yani, 
bunlar işçi olaıbillir, memur olabilir, 
Bağ - Kur mensubu olabilir; bunların her 
ibıri ilgıil'idir. Dolayısıyla, çoğul olarak 
geçmiş ve «ilgililer» denmiştiir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Bir
den f azüa kişi yok ki. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEIMOÇİN 
(Bursa) — Efendim, metrii bir okursanız, 
sizin çok özenle üzerinde durduğunuz gra
mer kaidesi olarak «ilgilliler» diye ifade 
edilmesi meciburiyeti vardır; işçidir, ça
lışandır, devlet memurudur, Bağ - Kur 
mensuibudur, hâkimdir vesairedir, bunlar
dan biridir; ilgililerdir bunlar. 

BAŞKAN — Teşekkür öderiz ef endfim. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Bi-

riîsM'ir ve «ilgilidir» Sayın Bakan. 

BAŞKAN'— Madde üzerindeki mü
zakere tamamlanmıştır. 

Bir önerge vardır, okutuyorum : 
Türkiye 'Büyük Millet Miedirsi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yaisa tasarısının 

6 ncı maddesine, «Çalıştıkları kuruluşlar
ca her ne sebeple olursa olsun tgörevine 
son verilmedi hallinde veya bahsi geçen 
işyerinden ayrılan ve bu kapsam dışında 
kalan kişinin tasarruf ıkösinıtlisliyle, işve
ren veya devlet katkısının nemalarıyla bir
likte kişinin başvurusu üzerine kend'isi-
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ne ödenir» hükmünün eklenmesini saygı 
'ile. arz öderiz. 

Btem Cankurtaran 
İçel 

Öner Mi'skli 
Hatay 

Erdal Kalkan 
Bdlirne 

Veli Aksoy 
İzmir 

Kemal Anadol 
İzmir 

Albduİkadir Ateş 
Gaziantep 

Fualt Atalaıy 
Diyarbakır 

Yusuf Kenan Sönmez 
Istanlbüil * 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz. 

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

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kalbul etme
yenler... Önerge kalbul edilmemiştir. 

6 ncı madldeyi oylarınızla sunuyorum : 
Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... 6 ncı 
madde kalbul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Ödemelerin zamanında yapılmaması 
MADDE 7. — İşverenlerin, ücretler

den yapacakları tasarruf kesintileri ile 
sağlayacakları işveren katkılarını 4 üncü 
maddede belirtilen süreler içinde ilgilile
rin banka hesaplarına yatırmamaları ha
linde, yatırılması gereken miktarlar resen 
veya ilgililerin 'başvurusu halinde Sosyal 
Sigortalar Kurumunca 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun primlerin tahsili-
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ne ilişkin hükümleri dairesinde tahsil 
olunarak alınacak gecikme zammı ile bir
likte ilgili banka hesabına yatırılır. 

Tasarruf tutarlarını süresi içinde ve 
tam olarak ödemeyen Bağ-Kur sigorta
lılarının ödemeleri gereken tutarlar 1479 
sayılı Kanunun Primlerin tahsiline iliş
kin hükümleri çerçevesinde Bağ - Kur ta
rafından tahsil olunarak ilgili banka he
sabına yatırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — 
Söz istyiörum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cankur
taran. 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ya
sa tasarısının 7 nci maddesi, bu tasarı
nın amacını en çarpıcı bir biçimde or
taya koyan maddedir. 

Yıllardan beri, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun prim alacaklarını tahsil edeme
diğimizden yakınırız; her cumhuriyet 
hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı bundan şikâyetçi olmuştur, bir 
türlü primler tahsil edilememiştir. 

Bunun nedeni çok açık : Kredi faiz
leri yüksektir, bu alacaklara, gecikme 
olduğu takdirde uygulanacak faiz son de
rece düşüktür, özel teşebbüs işletmeleri 
'bu parayı kredi olarak kullanmaktadır
lar. Şu anda Sosyal Sigortalar Kurumu
nun prim alacak miktarı 273 milyar lira
dır. 

Tabiî, yarın bunun kullanılmasıyla il
gili konular da gündeme gelecektir. De
min örnekledim, Sosyal Sigortalar Kuru
munun alacaklarını tahsil etmek öylehine 
güç ki, örneğin bu yasa tasarısıyla doğ
rudan ilgili olan Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı da Sosyal Sigortalar Kurumunun 
parasını vermiyor. 

Şu anda, Sayın Bakana soruyorum : 
Sosyal Sigortalar Kurumuna, Katma De
ğer Vergisinden dolayı Kurumun kendi 
personeline ödediği vergi iadesini kaç ay
dır vermiyorsunuz; bu para ne kadar ol
du; Sosyal Sigortalar Kurumuna, topla
nan 'bu paralar yerine de mi tahvil yer
meye çalışıyorsunuz? 

Sosyal Sigortalar Kurumunun yeterli 
hastanesi yok. Dışkapı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Hastanesinde hastalar koridor
larda yatıyorlar ; hekim yok, personel 
yok. SSK'nın 57 bin kadrosu var, 46 bin 
kişiyle çalışıyor, yapılan araştırmalara 
göre 96 'bin personele ihtiyacı vardır; 
ama, parası olmadığı için bunları yapa
mıyor; alacaklarını tahsil edemiyor. 

Bu paranın bir kısmı böyle kullanıla- . 
çaktır, diğer bir kısmının da yeri zaten 
belirlenmiş; diyoruz ki : Bu paranın yüz
de 15'ini faizsiz olarak Ziraat Bankasına 
vereceğiz. Yani, bu paraların nemalandı-
rılmayacağını; dış borç krizi yaşayan 
Türkiye'nin, iç borçlanmada sınırlara gel
diğini; artık, köprü, baraj satarak, kâğıt 
satarak para toplamanın mümkün olma
dığını siyasî iktidar görüyor; o nedenle 
de yeni bir iç borçlanma modeli olarak 
bunu gündeme getirdi ve o nedenle, biz
ce bu, bir tasarruf yasası değildir, bir zo
ralım yasasıdır, giderek - tabirimi ma
zur görün - bir gasp yasasıdır. Bu mad
de, bunu çok açıklıkla ifade ediyorum. 

Geliniz, «Sosyal Sigortalar Kurumun
ca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun primlerin tahsiline ilişkin hükümle
ri dairesinde tahsil olunarak alınacak ge
cikme zammı ile birlikte ilgili banka he
sabına yatırılır» yerine, «Günlük uygu
lanan kredi faizi oranında faiziyle bir
likte tahsil edilir» diyelim buraya. Eğer 
böyle demezsek, 'bu kesintileri doğrudan 
doğruya yine işverenlere kredi olarak bı-
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rakıyorsunuz. İşte bu yasa tasarısının ge
nel gerekçesinde karşı çıktığımız husus
lar, en 'belirgin bir biçimde 7 nci mad
dede kendisini gösteriyor ve çok çarpıcı 
bir biçimde ortada. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda du
yarlı davranacağınıza inanıyor, saygılar 
sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Cankurtaran. 

Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler.. 7 nci madde 
kabul edilmiştir 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Vergilendirme 
MADDE 8. — İşverenlerin, bu Ka

nun bükümlerine göre sağladığı katkılar 
ile Bağ - Kur kapsamında olanların ta
sarruf tutarları, bunların Gelir veya Ku
rumlar Vergilerinin hesaplanmasında gi
der olarak kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; maddemin başlığı 
«Vergilendirme.» Bana göre bu, başlı
ğa gitmemiş. Vergilendirme, bir şeyin 
nasıl vergilendirileceğini kapsar.; Halbu
ki burada, işverenlerin katkılarının Ge
lir ve Kurumlar Vergisi matrahından in
dirileceği yazılı. Tabiî, Gelir ve Kurum
lar Vergisinden bunu indirince ne oluyor? 
Yarısı devletten gidiyor bunun. Bildiği
miz gibi, Kurumlar Vergisi nispeti yüz
de 46, Gelir Vergisi nispeti; 193 sayılı 
Kanuna göre en yüksek gelir dilimine uy
gulanan nispet yüzde 50. Böyle olunca 
ne oluyor? Siz yüzde 4'ünü keserken, 
bu yüzde 4'ü mükellef masraf yazacak, 
dolayısıyla yarısı devletten gidecek, ya
rısı işverenden gidecek. 
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İşverenleriımiz (TÜS1AD) her neden
se bize birer mektup yazdı, onlar da ba
ğırıyorlar. «Bu zorunlu tasarruf kanunu
na karşı çakın» diyorlar. Biz sadece on
ların paralelinde bu tasarıya karşı çık
mıyoruz tabiî. Bu, onlar için bir finans
man kaynağı; işçiden kesecek. Biraz ön
ce" 'arkadaşım anlattı; Sosyal Sigortalar 
Kurumuna prim borçlarını ödemiyorlar. 
TEK'e olan borçlarını ödemiyorlar. Bi
zim işverenlerimizin bütün sermayesi 
devlettir. Şimdi birtalkım özelleştirmelere 
gidiyorlar, devletin kârlı şif ketlerini, dev
letin bankasından kredi alarak gidip satın 
alıyorlar. Özelleştirmenin mantığı iş
te bu. 

Eğer bunları matrahtan tenzil ediyor
sak, o zaman, işçinin kesintisini de he
saplarken, bunu Gelir Vergisinden muaf 
tutalım; çünkü, bu bir zorunlu tasarruf
tur, 223 sayılı Tasarruf Bonolarının İh
racı Hakkımda Kanunda da bu hüküm 
vardı. O zaman, özellikle Emekli San
dığına kesilen emekli aidatı ile, Gelir Ver
gisi miktarı, vergi matrahından tenzil 
ediliyordu; bu da bir tasarruftur ve as
lında kendi mantığı içinde doğrudur; ya
ni siz, bir parayı alıyor ve tasarrufa ya
tıyorsanız, o para sizin mülkiyetinizde-
dir; ama tasarının biraz önceki maddesi
ni okuduk; mesela, 6 yılını doldurmayan 
bir vatandaş bu kesintiyi geri alamıyor, 
2 yılım dolduran, ancak nemasının 
1/3'ünü - isterse - alıyor, 6 yılını doldur
madıktan sonra 5 inci yılda ayrılırsa, pa
ra, bağış olarak devlete kalıyor. 

O halde, Sayın Bakanlığımız bunu bu 
şekilde uygulasınlar. Yani, daha işçinin, 
tasarruf sahibinin hesabına geçen bir 
para yok. Beşinci senenin sonunda bu 
kişi işten atılır veya emeklilik ve ölüm 
halleri dışında işinden ayrılırsa, kendi
sine herhangi bir para geri verilmiyor. 
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öyle olunca, devletçe kendisinden alınan 
bu parayı da, hiç olmazsa Gelir Vergisi 
matrahından düşmesi gerekir. Gerçi biz, 
İlgili maddede bunu nazara almadık; 
sayın Bakanlığın bunu nazara almasını 
veyahut da bu yolda bir açıklama yap
masının daha uygun olacağını zannedi-
yorumH Yani, vatandaşın cebine bir şey 
girmiyor. Ne zaman giriyor? İsterse, 6 
sene sonra veya 15 yılını doldurduktan 
sonra tasarrufunu geriye alıyor. 

İşverenler, kendileri için getirdiğimiz 
bu hükme göre, bu kesintileri, Gelir ve 
Kurumlar Vergisi matrahlarından indi
receklerdir. 

O halde, işçiler, 1479 sayılı Bağ - Kur 
Kanunu kapsamındaki kişiler ve memur
lardan bu tasarı gereğince maaşlarından 
kesilen kesintiler üzerinden de, vergi alın
maması gerektiği inancındayım ve hak 
ve adalet de bunu gerektirir. 

Sebebini de size söyledim: 6 yılını dol
durmadan bu kesintiyi geri alamıyor; iş
verenler de kendi matrahlarından indiri
yorlar... Onlar için de zorunlu. Bu hük
mü kaldıralım; Gelir Vergisi ve Kurum
lar Vergisi matrahından bunları tenzil 
etmesinler. 

BAŞKAN — Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ta

mam, bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Matrahtan tenzil... 

BAŞKAN — Efendim, bitme değil; 
bunu 4 kere 5 kere tekrarlıyorsunuz efen
dim. Anlaşıldı tekrarladınız, süre aşıyor, 
hâlâ aynı şeyi tekrarlıyorsunuz? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, sizin bana karşı bir alerjiniz 
var herhalde. 

BAŞKAN — Alelrji değil efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şim

di bakın, benim tabiî... 
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BAŞKAN — Efendim, zabıtları ge
tirelim tetkik edelim; benim söylediğim 
söz çıkmazsa geri alırım sözümü. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkanım... 

BAŞKAN — Dördüncü defa tekrar
lıyorsunuz söylediğiniz sözü. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ama 
niye tekrarlıyorum? Niye tekrarlıyorum; 
bir de beni dinleyin; arkadaşlarımız an
lamıyor, anlamalarım sağlamak içlin... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Terbiyesiz herif! Niye anlamayalım?!... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
senin terbiyeni biliyorum, onun için, ko
nuşma... Anlamıyorsunuz; anlasanız bu
rada hepsine ret diye oy verir misiniz? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

H. FEORÎ ALPASLAN (Ağrı) — 
Niye anlamıyoruz?!... Dinlenecek insan 
mısın sen... İn aşağı!... 

KAMER GENÇ (Devamla) — O za
man sen dinleme. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Sen linsan sıfatını taşıyorsan 
çık dışarı. Ben 'burada, milletvekiliyim, 
konuşuyorum; terbiyeli... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Herkes senin kadar 'anlayışsız değil- «An
lamıyorlar» diyorsun; sen ne dediğini 
anlamıyorsun. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, şunu susturacak mısınız? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç,,, 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ta

biî anlamıyorsunuz. Burada birtakım 
gerçekleri iyice anlayacağınız şekilde, ne
zaket kuralları içlinde tekrarlıyorum size. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 

Her defasında aynı şeyleri söylüyorsun. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — An
lamıyorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan; siz 
Başkanlığın müdahalesine karışmayınız. 
Biz vazifemizi biliriz. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — 
Karışmıyorum, Sayın Başkan, anlamı
yorlar diyor devamlı; biz de cevap veri
yoruz tabiî. 

'BAŞKAN — Sayın Alpaslan lütfen 
oturun efendim. Sizin de cevabınızı veri
rim, Sayın Genc'in de. 

Sayın Genç, siz konuşmanızı bitirdi
niz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam bitirdim ama... 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızı anla
yışsızlıkla itham etmeniz hatalıdır. 
(ANAP sıralarından «Sözünü geri alsın» 
sesleri) Lütfen sözünüzü geri alınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sö
zü geri alma meselesi yok Sayın Baş
kan. 

Arlkadaşllarımız anlayıncaya kadar 
anlatıyoruz diyorum. (ANAP sıraların
dan gürültüler) Peki... 

BAŞKAN — Efendim konu anlaşıl
mıştır... Konu anlaşılmıştır. 

Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ya-

nii, anbyorlarsa, niye her şeye, ret diyor
lar? 

BAŞKAN — Evet, buyurun efen
dim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Sayın Başkan bir teknik açık
lama yapabilir miyim, konuşmacımın dile 
getirdiği konuyla ilgili? 

BAŞKAN — Evet. . 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 

(Bursa) — Sayın Başkanım, tasarruf bo-
nosuyla ilgili kanunun istisnalar madde
sini müsaade ©derseniz okuyacağım. Ko
nuşmacı da herhalde ben bunu okuduk
tan sonra, niye okuduğumu bilecekler
dir. 

«İstisnalar 
Madde 6. — 1 000 Irayı aşmayan te

diye ve matrahlar ile", gerçek ücretleri 
üzerinden Gelir Vergisine tabi mükellef
lerin ücretlerinin günlük 40, 'haftalık 280, 
aylık 1 200, yıllık 14 400 liralık kısmı 
Tasarruf Bonosu ödeme ve kesintisinden 
müstesnadır.» 

Bakınız, bu kadarük kısımlar, tasar -
ruf bonosu ödeme ve kesintisinden müs
tesnadır. Maddenin geri kalan kısmı, tat
bikinde nelere dikkat edileceğini ifade 
ediyor. 

Arz ve beyan ederim efendim. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başkaca söz iste

yen?... Yok. 
Madde üzerinde önergeler vardır, 

okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 

8 inci maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini öneririz, 

«2 nci maddenin birinci fıkrasının 
(a), (b) ve (c) bentleri kapsamına gi
renlerle ilgili tasarruflar, ilgililerin aylık 
veya ücretlerinden yapılacak kesintiler, il
gililerin Gelir Vergisi matrahından ten
zil edilir.» 

Fuat Atalay 
iDiyarbakır 

Etem Cankurtaran 
îçeî 

Erdal Kalkan 
Edirne 
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Rıza Ilıman 
Çorum 

Erol Güngör 
İzmir 

Türkiye! Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Göriişülmekte olan kanun tasarısının 
8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

ismet Özarslan 
Amasya 

Mustafa Namlı , 
Çorum 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

«Vergilendirme 
Madde 8. — Çalışanların aylık veya 

ücretlerinden yapılacak tasarruf kesinti
leri ilgüledn aylık veya ücretlerinin he
saplanmasında Gelir Vergisi matrahından 
indirilir. 

işverenlerin, bu Kanun hükümlerine 
göre sağladıkları katkılar ile Bağ - Kur 
kapsamında olanların tasarruf tutarları, 
bunların gelir veya kurumlar vergileri
nin hesaplanmasıııdıa gider olarak kay
dedilir. 

Bu Kanun hükümleri gereğince ilgi
lilere yapılacak ödemeler hiçbir vergi 
ve kesintiye tabi ıtutulmaz.» 

Gerekçe: Kanunun 6 ncı maddesi 
uyarınca çalışanlara 2, 6 ve 15 yıllık sü
relerin dolması halinde veya ilgililerin 
emekli olmaları durumunda yapılacak 
ödemelerin, (ilgilerin ölümleri halinde 
kanunî (mirasçılarına yapılacak ödemele
rin) başta gelir vergisi, veraset ve intikal 
vergisi olmak üzere çeşitli vegilere veya 
sair kesintilere tabi tutulmayacağı konu

suna açıklık getirilmesi amacıyla teklif 
hazırlanmıştır. 

Öte yandan, ilgililere işveren ya da 
Devletçe yapılan tasarruf katkıları dola
yısıyla çalışanlar ile Bağ - Kur mensup
larının da hiçbir vergiye tabi tutulma
ması sağlanmak istenmektedir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık de
recesine göre yeniden okutuyorum: 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Efendim, aykırılık yok gali
ba; paraHellik var. Birinci önergeyle ikin
ci önergenin birinci bölümü birbiriyle 
aynı şeyleri ifade ediyor zannediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, kapsamı geniş 
olanı okutacağız; kabul edildiği takdir
de, diğer önergeyi işleme koymayaca
ğız. 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — 
'İkisini birleştirellim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette efen
dim, aynı şekilde. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
'Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
(Sivas) ve arkadaşları 

Vergilendirme 
Madde 8. — Çalışanların aylık veya 

ücretlerinden yapılacak tasarruf kesinti
leri ilgililerin aylık veya ücretlerinin he
saplanmasında gelir vergisi matrahın
dan indirilir. 

İşverenlerin, ıbu kanun hükümlerine 
göre sağladıkları katkılar ile Bağ - Kur 
kapsamında olanların tasarruf tutarları, 
bunların gelir veya kurumlar vergilerinin 
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hesaplanmasında gider olarak 'kaydedi
lir. 

Bu ikamın hükümleri gereğince ilgili
lere yapılacak ödemeler hiçbir vergi ve 
kesintiye tabi tutulmaz, 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKlLt İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, içtüzüğün 46 ncı 
maddesine göre, komisyon yeter üye sa
yısı kadar üyenin şu anda toplantıda ol
maması nedeniyle, komisyon katılamıyor. 

BAŞKAN — Sayın Balkan?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTOEBE ALPTEMOÇlN 
(Bursa) — Efendim, her iki önergeye de 
katılıyor olduğumuzu arz ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Bu vesileyle, Fuat Atalay ve arkadaş
larının önergesini işleme koymuyorum. 

8 linçi maddeyi, kabul edilen önerge
deki, değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... 8 in
ci madde değişik şekliyle kabul edilmiştir, 

Sayın arkadaşlarımı, bu tasarının yal
nız 9 uncu maddesi ve bir de geçici mad
desi kalmıştır; süremizin dolmasına da 
çok kısa bir zaman kalmıştır; az bir ça
lışmayla tasarının müzakeresini tamamla
yacağımız zehabı hâkimdir. Tasarı açık 
oylamaya da tabi olduğu için, sürenin 
açık oylama sonuna kadar uzatılmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ço
ğunluk yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Çoğun
luk yok. 

9 . 3 . 1988 O : 1 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ço
ğunluk yok Sayın Başkan, yoklama is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, geçici madde
yi okuturuz, oylarken, yoklama istersi
niz,; 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Biz 
bu oylama için yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya ge
çildikten sonra bu beyan oldu. Bu iti
barla, oylama, usulüne göre yapılmıştır. 

K. KEMAL ANADOL (izmir) — 
Oylamadan önce yoklama istendi. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Oy
lamadan önce istedik. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya ge
çildikten sonra yoklama istenmez; ben 
oylamaya geçmiştim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Da
ha önce istedik. 

BAŞKAN — Efendim, sonra, «Yok
lama istiyorum» diye sadece zatı âliniz 
kaJlkıyor. (SHP ve DYP sıralarından 
«Hayır» sesleri) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ha
yır efendim, arkadaşlar da var. 

BAŞKAN — Efendim, toen ondan 
sonra da, «10 kişi kalksın» diye, 10 ki
şinin kalkmasını bekleyemem ki; oyla
maya geçmişim. (SHP ve DYP sırala
rından gürültüler) 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Düzenleme 
MADDE 9. — Yüksek Planlama Ku

rulu; 
a) Bu Kanun hükümleri uyarınca 

tasarruf kesintisi ve Devlet ve işveren 
katkılarına esas alınacak istihkak tutarla
rının kapsamını tayine; bu ke'sinti ve kat
kılar, Bağ - Kur kapsamında olanlar ba
kımından tasarruf tutarları ve Devlet 
katkıları ile nemaların ilgili banka he
saplarına yatırılması ve 6 ncı madde 
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uyanınca hak sahiplerine ödenmesine 'iliş
kin usulleri tespite, 

b) T. C. Ziraat Bankası Ankara Mer
kez şubesindeki hesapta toplanacak para
ların nemalandınlmasında öncelikleri tes
pite; bu paraları gerektiğinde diğer ka
mu bankalarında da nemalandırmaya; bu 
Kanun uygulamasındaki hizmetleri karşı
lığında toplanacak paraların yüzde 15'ini 
geçmemek üzere faizsiz veya düşük faiz
li olarak T.C. Ziraat Bankasında bulun
durmaya; hesabın bakiyesine tahakkuk 
ettirilecek faiz oranını belirlemeye ve el
de edilecek nemadan bu Kanunun uy
gulamasında görevlendirilen kuruluşlara 
giderleri karşılığı yapılacak ödeme mik
tarlarını tespite, 

c) 3 üncü madde hükümleri saklı 
kalmak kaydı ile bu Kanunun uygulan
ması ile ilgili her türlü düzenlemeleri yap
maya, 

Yetkilidir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... Yok. 

Önergeler vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte dan yasa tasarısının 
9 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer 
alan «bu paraları, gerektiğinde diğer 
kamu bankalarında da memaiandırmaya» 
ifadesinin bu madde metninden çıkarıl
masını öneririz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Kamer Genç 
Tunceli 

M. Tahir Köse 
Amasya 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Musa Gökbel 
Muğla 

îstemihan Talay 
İçel 

Türkiye Büyük-Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmeikte olan Çalışanlların Ta
sarruflarının Teşvikine Dair Kanun Ta
sarısının 9 uncu maddesinin (b) bendi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ederiz. 

Teklif:' 
b) T. C. Ziraat Bankası Ankara 

Merkez Şubesindeki hesapta toplanacak 
paraların nemaLandırıknasmda, öncelik
leri tespitejv bu paraları gerektiğinde di
ğer kamu bankalarımda da nemalandır
maya; T. C. Ziraat Bankası ve diğer 
kamu bankaları ile bu Kanunun uygu
lanmasında görevlendirilen kuruluşlara 
hizmetleri karşılığının ne şekilde ödene
ceğini tespite, 

Gerekçe: Bu teklifle, bu bentten çı
karılan kısım, maddenin (c) bendinde 
daha kapsamlı şekilde ifade edilmiş oldu
ğundan: 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Abdurrahman Bozkır 
Konya 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre 
okutup oylarınıza sunacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 
9 uncu maddesinin (b) fılkrasmda yer 
alan «Bu paralan gerektiğinde diğer ka
mu bankalarında da nemalandırmaya» 
ifadesinin, bu madde metninden çıkarıl
masını öneririz. 

Fuat Atalay 
(Diyarbakır) ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon 
ve Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor efendim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Çoğun
luk yoktur, yoklama istiyonız Sayın 
Başkan. 

(SHP ve DYP sıralarından 10 millet
vekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Efendim, gözle görüle
cek derecede yeterli çoğunluğumuzun 
mevcudiyetıi aşjikârdır. (ANAP sıraların
dan alkışlar, SHP sıralarından gürültü
ler) 

Bu itibarla, önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... 

TEVFIK KOÇAK (Ankara) — Ya
kışmıyor Sayın Başkan. İçtüzüğe ay
kırı... 

BAŞKAN — Gözünüzle görüyorsu
nuz, ben de görüyorum gözümle (SHP 
sıralarından gürültüler) 

Kabul ötaıeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarrufların Teş

vikine Dair Kanun Tasarısının, 9 uncu 
maddesinin, (b) bendinin aşağıdaki şekil
de değiştkıiltaesini arz edeniz. 

Teklif : 
b) T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez 

Şubesindeki hesapta toplanacak parala
rın nemıalandırılmasında, önceliktei tes
pite; bu paraları gerektiğinde diğer ka
mu bankalarında d i nema'landırmaya; Zi
raat Bankası ve diğer kamu bankaları ite 
bu Kanunun uyguilammasunda görevlendi -
ıûlen kuruluşlara, 'hizmetleri karşılığının 
ne şekilde ödeneceğini! tespite; 

Abdulkadir Aksu 
(Diyarbakır) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI İLHAN AŞKIN (Bursa) — 
Komisyon, -İçtüzüğün 46 ncı maddesine 
göre- yetersayısı olmadığı için katılamı
yor Sayın Başkan. 

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

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi, kabul ©dilen önerge 
ite birlikte oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
' GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanun kap
samına girenlerin kesintiye tabi aylık ve 
ücretlerimde herhangi bir 'azalmaya mahal 
vermemek amacıyla; 
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a) Kamu görevlilerinin aylıklarını 
belirleyen aylık katsayı, yan ödeme kat
sayısı lile yakacak yardımı miktarında ge
rekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

b) On ve daha fazla işçi çalıştıran 
.işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin, 3 
üncü madde uyarınca tasarruf kesintisi
ne tabi tutulması gereken ücretleri 2822 
sayılı Kanun hükümlerine göre yeni bir 
toplu ıjş sözleşmesi aktodilinceye kadar, 
(toplu iş sözleşmesi bulunmaması halinde 
ise cari hizmet akdi ile belirlenen üoret-
let yeniden tespit edilinceye kadar) lişve-
renlerünce, bu Kanunun uyguılamasına 
mahsus olmak üzere, yüzde 2 oranında 
artırılır. Artırılan bu miktar hJçbir vergi 
vs kesintiye tabi. tutulmaksızın yüzde 3 
oranındaki işveren katkısı ile birlikte 4 
üncü madde uyarınca T.C. Ziraat Ban
kasında işçiler adına açtırılacak «Tasar
rufu teşvik hesabı» na aynı maddede be
lirtilen süreler içinde yatırılır. 

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

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... 

ETEM CANKURTARAN (İçe!) — 
Önerge var efendim. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde 
önerge yok efendim. Başlık hakkındaki 
önergeyi okutacağız. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ge
çici madde kabul edilmiştir. 

Tasarının başlığı ile (ilgili lifci önerge 
vardır okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının adı «Ça
lışanların Tasarruflarının Teşvikine Dair 
Kanun» ismini taşımaktadır. 

Oysa tasarının adı ile içeriği arasında 
açık ve açıklanmaz bir çelişki vardır. 

Yasa tasarısının adı ile içeriği arasın
daki çelişkiyi ortadan kaldırmak ve yan
lış anlamalara sebebiyet vermemek için 
tasarının adinin «Bir Kısım Çalışanların 
Tasarruflarına Zoralım Uygulaması Hak
kında Kanun» olarak değiştirilırnes'ini arz 
ve teklif ediyoruz. 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Kemal Anadol 
İzmir 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Btem Cankurtaran 
içel 

Y. Kenan Sönmez 
istanbul 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Rıza Ihman 
Çorum v 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Efendim önerge açık değil. 

BAŞKAN — Lütfen... Sayın Alpas
lan, tfica ediyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşütaıekte olan «Çalışanların Ta
sarruflarının Teşvikine Dair Kanun Ta
sarısı» nın adının «Zorunlu Tasarruf Ya
sa Tasarısı» olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

İbrahim Demir 
Antalya 

Mahmut özlüde 
Niğde 

— 509 — 



T. B. M. M. B : 32 9 . 3 . 1988 O : 1 

Oemıal AlLişjam 
Samsun 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Atiiıa İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — önergeleri ayıkırılık de
recesine göre okutup oylarınıza sunaca-
ğıın. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınla 

Görüşülmekte olan tasarının adı «Ça
lışanların Tasarruflarınım Teşvikine Dair 
Kanun» ismini taşımaktadır. 

Oysa tasarımın adıyla içerdiği arasında 
açık ve açılklanımaz bıir çelişki vardır. 

Yasa tasarısının adıyla içeriği arasın
daki çelişkiyi ortadan kaldırmak ve yan
lış anlamalara sebebiyet vermemek için 
tasarının adının «Bir Kısım Çalışanların 
Tasarruflarınla Zoralım Uygulaması Hak
kında Kanun» olarak dağiştiırilımesimii arz 
ve teklif ederiz. 

(Balıkesir) ve arkadaşları 
öder Kırlı 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendl'm? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ ÎLHAN AŞKİN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — 'Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Kırlı. 
HASAN PERTEV AŞÇIOĞLU (Zon

guldak) — Gayri ciddî önergeler; mua
meleye dahi koymamanız lazım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen.. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, o zaman, yasa gayri ciddî 
olur. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, önergeni
zi izah ©diyorsunuz, süreniz 5 dakikadır. 

I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; getirilen ta
sarı, Çalışanların Tasarruflarının Teşvi
kine Dair Kanun Tasarısı adını taşımak
tadır. Oysa, tasarlının metni 'incelendiğin
de, kanunun adıyla içeriği arasında çok 
açık bir çelişki bulunduğu, bize göre tar
tışmasızdır. öyle ki, bu çelişkiyi açıkla
mak mümkün dahıi değildir. Bir kere, ça
lışanların tasarrufları deyimi yanlıştır. 
Zina, tasarıyla, tümüyle çalışanlar hedef-
lenmemiştir. Tasarıyla, devlet memurları, 
10 işçiden daha fazıla işçi çalıştıran yer
de çalışan işçiler ve Bağ-Kur'lular kap-
siaım altına alınmaktadır. 10 işçiden daha 
az işçi ile çalışan yerdeki işçiler, Bağ-Kur 
üyesi olmayan meslek sahipleri, kendi 
başlarıma İş yapan serbest meslek sahip
leri, kapsam dışıdır. Tasarı, topu topu 4 
«mıiılyona yakın kişiyi tasarrufa zorlatmak-
tadur. O halde, tasarının bütün çalışan
ları kapsadığı ileri sürülemez. Bu neden
le, çalışanların değil, ancak birikişimi 
çalışanlarım yasa kapsamında kalmaları 
ve kanun 'adının gerçeği yansıtmasının 
sağlanması gerektiği görüşündeyiz. 

Diğer yandan, yasa adında yer alan 
«teşvik» tabiri de içeriğe uymamaktadır. 
Zira, teşvik, caz;p kııltma yolluyla yönlen
dirme anlıamınadur, yani, devlet «Ey ça
lışanlar, sama şu şu olanağı tanıyorum; 
yeter ki 'kazancının bir parçasını şuraya 
yatır veya kazancının bir bölümünü bi-
riktirirsen sana, şu şu olanakları tanıyo
rum» deseydi, bir teşvikten bahsetmek 
mümkün olabilirdi. 

Bunun yanında, teşvikte, bir ihtiyarî-
lik, bir seçme özgürlüğü vardır. Siz bu 
koşulları hazırlarsıınız, tasarruflarını o yö
ne yöneltmek, tasarrufçunun bileceği bir 
iştir. Oysa, kanun tasarısıyla, böyle bir 

— 510 — 



T. B. M. M. B: 32 9 . 3 . 1988 O : 1 

yönlendirme ve seçme dunumu asla ba-
hiskonusu değildir. Aksine, «tasarruf teş
viki» adı altında açıkça bir zoralım söz 
konusudur. Zina, ıtasarruf sahibi açısın
dan, «Tasarruf teşviki» adı altında ke
sintiye boyun eğme durumu &öz konusu
dur. öylesine bir zoralım söz konusudur 
ki, zoralımım miktarı bite Hükümetin in
safına 'bağlıdır. Zina, tasarı ile, aylık ve. 
ücretlerden kesilecek yüzde 2 ila yüzde 
4 arasındaki onanın tespiti Bakaralar Ku
ruluna bırakılm'akıtadır. Bu nasıl teşviktir 
M, aylık ve ücret alan bordro mahkûmu 
ne mı'ktar ıtasarruf yapacağını belirteme 
hakkından dahi yoksundur. Görülüyor ki, 
teşvik ve tasarruf değil, ortada açık bir 
zoralım bulunmaktadır. 

Öte yandan, tasarruf yapanın, tasar
rufundan yararlanması kadar doğal bir 
sonuç oılamıaz. Bu doğal sonuç, iktidarın 
övündüğü liberal ekonominin de bir so
nucu olmalıdır. 'Oysa, tasarıya göre, bir-
kısım çalışanların ücret ya da maaşların
dan kesinti yoluyla oluşturulan tasarruf
lar ve nemasından bütünüyle yararlana
bilmek 'için, ölmek veya emekli olmak 
gerekmektedir. İstek nailinde, en az 15 yıl 
tasarrufta buluraamlara, kendi tasarrufla
rının dahi yüzde 60'ı verilmektedir. 6 yıl 
tasarrufta bulunanlara, yalnızca kendi, ta
sarrufları ödenmektedir. 6 yıldan az ta
sarruf yapmışsanız, kendi tasarrufunuzu 
da almanız mümkün bulunmamaktadır. 

Görülüyor ki, burada zoralımın ko
şulları da aşılmakta, âdeta gaspa ilişkin 
bir yol ve yöntem ıMeramektedir. Aslında, 
ortada, çalışanların tasarufiarımım teşviki 
amacıyla alınan tedbirler söz konusu de
ğildir. Sayın Bakan Adnan Kahveci de 
28.2.1988 tarihli Hürnyet Gazetesinde ay
nen şöyle diyor : «Gerçekleri söylemek 
zorundayız, zorunlu ya da gönüllü ıta
sarruf sağlamak zorundayız.» Yani, zo

runlu tasarrufa kılıf uydurulmakta, va
tan millet edebiyatıyla, teşvik sözüyle, 
açık ve kesin bir aldatmaca yolu seçil
mektedir. Bu yol ve yöntemin, gerçek
çi olduğunu iddia eden Özal Hükümeti
nin al takke ver külah politikasımın somut 
bir göstergesi! olduğunu vurgulamak isti
yorum. 

Aslında, bu tasarı kanunlaşmııamalı-
dır. Eğer fcanunlaşacafcsa -ki, öyle gö
rünüyor- 'hiç oltrnazsa emir - kumanda 
zinciri içimde eller kalkmasın, gerçekleri 
haliktan .gizlemeyelim. Tasarının adıyla, 
içeriği arasındaki farkı ortadan kaldır-
mazsak .kamuoyu karşısında gülünç du
ruma düşeniz. Bu Meclis üzerine toz kon
durmamak da hepimizin görevidir. Bu 
nedenle, Yüce Parlamentonun ciddiyetime 
uygun olarak, bu çelişkiyi kaldırmasını 
öneriyoruz. 

Tasarımın adımım «Bir Kısım Çalışan
ların Tasarruflarıma Zoralım Uygulan
ması Hakkında Kanun» olarak değiştiril
mesini teklif ediyoruz. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkış
lar) 
* ABDURKADİR AKSU (Diyarbakır) 

—' Buna sen de linanıyor musun? 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — İç
tenlikle. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önorgö kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Miıljet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Çalışanların Ta-
sannufllannın Teşvikine Dair Kanun Ta
sarısı» nın adının, «Zorunlu Tasarruf 
Yasa Tasarısı» olanak değiştirilmesini arz 
ve teklif edeniz. 

tbraıhim Demir 
(Antalya) ve arkadaşları 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon önergeyi reddediyor 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
«Katılmıyoruz» diyebilir efendim; Ko
misyon reddedemez, Genel Kurul red
deder. 

BAŞKAN — Efendim «Gasp» oluyor 
da, «Ret» olmaz mı? Onu da diniliyoruz, 
onu da diniliyoruz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ İLHAN AİŞKIN (Bur
sa) — İçtüzükteki dilli kullanıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — O itibarla, her teklifi 
dinleyeceğiz efendim. 

Buyurun Sayım Demir. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa

yın Başkan, sayım milletvekilleri; gerek 
komisyonda ve gerekse Genel Kurulda 
yapılan tartışmalar açıkça göstermiştir ki, 
burada kesimlikle bir ıteşvtik söz konusu 
değildir; «çalışanların tasarruflarınım teş
viki» deyimi bir (aldatmacadan ibarettir. 
İşim aslı, bir zorunlu tasarruf düzenleme
sidir ve tasarı bu haliyle, vergilendirme, 
kamulaştırma ve iç borçlanma benzeri, 
nevli şıahsına münhasır bir yasal düzen
leme mahiyetindedir. 

Hal böyle iken, Yüce Meclisim ve Sa
yın Hükümetin, samimî olarak, 'bu dü
zenlemenin mahiyetini, maksadını, tasarı
nın başlığında açıkça ortaya koyması ge
rekirdi, Hangi devirde, kimi kandırıyo
ruz? Çalışanların bir kısmının ücretlerin
den bir miktar zorla kesimtıi yapacaksınız, 

sonra bu kesintilerin oluşturduğu meblağı 
beli bankaların kasalarında faizsiz ola
rak tutacak veyahut da o kesintiyi yaptı
ğımız kişilerim 'iradesinin dışında, istediği-
nıiz gibi kullanacaksınız, sonra da kalkıp, 
buna, «tasarruflarım teşviki» diyeceksiniz.. 
Bu fevkalade yanlıştır. 

Biz burada, birçok önergeyle bu ta
sarınım hukuka uygun hale ge!mes;ni; 
yasama dili, tekniği ve metodolojisi ba
kımından daha sağlıklı bir yapıya kavuş
masını sağlamaya çalıştık; ama önergele-
rimıiızim hiçbirisine, (iktidar partisine 'men
sup miHetvekiıllerıimim oylarıyla katılımıma -
dı; karşı çıkıldı. Burada bir peşin hüküm 
var. Siz, bu peşim hükümle devam eder
seniz, bundan sonraki çalışmalarda, bu 
heyetin, Yüce Meclisim daha verimi ça
lışmasını, daha doğru kanunlar çıkarma
sını sağlamak hususumda herhalde hiçbir 
katkıda bulunamayacağız. O zaman, geli
niz, bari bu tür 'taşanlarım hazırlık ça
lışmalarımı ehiH kişilere veriniz; biraz 
Türkçe bilen, biraz hukuk bilen iınsaınlar 
bu tasarlıları hazırlasın; bu tasarılar bu
raya, çarpık, yamuk ANAP mantığı ile 
değil de, bir hulkufc mantığı ite gelsin ve 
Yüce Meclis bu ıtür kamun tasarılarına 
oy vermek, onlara yasa hüviyeti kazan
dırmak gibi, çok yanlış, ileride çok bü
yük tenkitlere sebep olacak bir duruma 
düşmesin. 

Bu hususu arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
. önergeyi oylarımıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

10 uncu (maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — Bu Kanun yayımını 

takip eden ayım başımda yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz 
isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
rrciştiır. 

11 inci maddeyi okutuyorum! : 
Yürütme 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... EtmeyenÜer... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakere
ler tamamfianımiştır. 

Oyunun .rengini belirtmek üzere, Kay
seri Milletvekilli Sayın Mustafa Şahin, 
lehte söz istemişfıerdir; kendilerine söz ve
riyorum; buyurun. 

IMUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sa
yın Başkan, değerli nıifetvekilleri; âevle-
timizin var o!ıan imkânları, zaman zaman', 
m'Ietimizin her kesiminin hizmetine, Sa
yın Hükümetinr'zin tasarılarıyla sunul
maktadır; bugün de bir yenisini görüyo
ruz. Çafışanların Tasarruflarının Teşvi
ki1 Tasarısı, çalışanlara, Hükümetin buke
ti gibi sunulan bir tasarıdır ve kanunlaş
tığı zaman, çalışanüara fevkalade sürpriz 
bir gelir sağlamış olacaktır; ama, her ne
dense, bu kanun tasarısının gündeme gefl-
diği günden beri anlatıümasına rağmen, 
muhalefetteki, sayın miMetvefcili arkıadaş-
ı'arnmız bir türlü kanun tasarısını anilaya-
madılar. 

Muhterem arkadaşlarım, çalışan ar
kadaşlarımıza, bir kez de ben tekrarla
mak istiyorum : Çalışan arkadaşlarımıza 
hiçbir külfet getirmeksizin, hiçbir ilave 
külfet getirmeksizin, hiçbir kesintiye mey
dan vermeksizin; var olan imkânlarını 
tamamen kulianmak üzere, ekstradan, 
devletimizin var otlan imkânlarını1 sayın 
Hükümetimiz ça)!ışanîarın hizmetine sun

muştur. Bu, fevkalade yerinde bir hare
kettir. Sayın Hükümetimize, .milletvekili 
olanak takındığım sıfattan dolayı, millle-
t'miz adına teşekkür ediyor, bu tasarının 
milletimize hayırlı olması dileğiyle, oyu
mu aık olarak kulTanıyorum. 

îSaygıl'ar sunarım. (Alkışlar) 
(KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, ben de aleyhte söz istiyorum!. 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerii üyeler; oyumun rengi kır
mızı, peşin olarak onu söyleyim; ama 
tab;î bu kırmızıyı: niye veriyorum, onu dia 
an'atayım. 

Aslında ben, tasarının tümü ve mad-
de'eri üzerinde konuşurken söyleyeceğimiz 
şeyleri söyledim; ama sayın ANAP Gru
bu kendi hesabına geldiği sekilide Meclisi 
çalıştırdığı için, onOarın çalışmalarının, 
isteklerinin engelilenimesi için biz de üye 
olarak kendimize göre onlların paralelin
de hareket etmek zorunda kalıyoruz. 
Yoksa, ben de, bu saatten sonra Mecli
sin çalışmasını istemezdim. 

Tasan -biniyorsunuz, arkadaşlarımız 
ifade etti- bir zoraflım tasarısıdır, ikinci
si, işçiye, memura, esnafa yeni külfetler 
getirmektedir. ANAP İktidarı holdingle
ri beslemekte; ama dar gellirli insanların 
-bir söz söyleyeceğim- neredeyse kemik
lerini, ilklerini emmektedir..., 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEIBE ALPTEMOÇ1N 
(Bursa) — Ayıp oluyor, çirkin oluyor 
ama... 

(KAMER GENÇ (Devamla) — Bu, 
onların kitlelere bakış açılarını göster
mektedir. Biraz önce de söyledim, devlet 
bürokrasisi içindeki araba saltanatını ön
leyeceğine, Başbakanın keyfî masrafla
rını önleyeceğine, yurt dışı seyahattenim" 
önleyeceğine, bunları (artırıyoruz; ama 
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öte taraftan da, işçimin, memurun, esna
fın sırtına vuruyoruz. Böyle sosyal ada
letçilik olmaz; bu sosyal soygunculuktur, 
bunu bilesiniz; kesin. 

O haklımdan, biz, Anayasamızın baş-
llangıcımda yer apan .sosyal devlet '[ilkesini, 
getirdiğimiz kanunlarla uyguilaımak zorun
dayız. İnsanlan kamdiramayız. Açlık 
içinde, işsizYık içinde, iılaçsızllıîk içinde kıv
ranan insanların maaş ve üeretlıerinıe dev
let gücünü küllîanarak el koymak doğru 
değildir,. Onlara, «IBiz size hizmet ediyo
ruz, isizferiı düşünüyoruz, sizleri kailkındı-
rıyoruz ve tepsi içinde bir buket sunuyo
ruz» demek, yaygaradan öteye gitmemek
tedir; herkes birbirini tanımaktadır. Siz 
böyle .tasanlar getirdiğiniz müddetçe, biz 
'de, getirdiğiniz tasarıların gerçek vasıfla
rımı şimdiye kadar oüduğu gibi değil, çok 
acımasız bir konuşma seviyesi içinde bu 
kürsüden sizlere söyleyeceğiz. 

Oyumun rengi kırmızıdır, kırmızı rey 
vermekten dolayı da onur duyuyorum. 
(ISUHP .şuralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 

Açık oylamanın, oy kutusunun şuralar 
arasında dof aştın 'ması suretiyle yapılma
sını oylarımıza sunuyorum : Kabull eden
ler... Kabul etmeyeni'er... Kabull edinmiş
tir. 

Yanında yazılı oy pusulası bulunma
yan sayım üyeler, oylarımı, beyaz bir kâ
ğıda seçim bölgesiıni, ismini ve imzasını 
atmak suretiyle oyunun rengini de belir
terek kullanabilllriler. 

((Oylar toplandı) 
IBAŞKAN — Oyunu kufanımayan 

başka arkadaşımız var mı?.. Yok. 

9 . 3 . 1988 O : 1 

Oy ıtop'lama istemi tamamlanmıştır; 
kupalar kaldurılsım. 

ı(Oylarım ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Çalışanlarım Tasarrufla

rınım Teşvikine Dair Kanun Tasarı içim 
yapıf.an oylamaya 2144 miltetvekili iştirak 
etmiş, 203 kabull, 39 ret, 1 çekimser, 1 
geçersiz oy ıkuillanıHmış ve tasarı kanıun-
laşmıştır; hayırlı ve uğurlu olsum. (ANAP 
;s liralarımdan alkışlar) 

(Çalışma sünemiz dolmuştur... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTOEİBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Sayım Başkan, teşekkür ko
nuşması yapmak üzere söz alabill ir ımi-
y.'ımi? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
IMALtYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTOEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değeri; üyelieri; Çallıışanliarım Tasarrufları
nım Teşvikine Dair Kanun Tasarısı, de
ğerdi fcatkı'l arımızla olgumdaşarak bugün 
kanun haline ge'miştir. Hepinize, büyüık 
bir özveri ile yaptığınız çalışmalardan 
ddiayiı teşekkürlerimi ifade ©diyor; katkı
larınızla en olgun hıaJline gölmiş olan bu 
kamunun1, çalışanlarımız ve Türk Milleti 
için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
©diyor, saygılar sunuyorum efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakam. 

Gündemdeki kanun tasarıHarımı sııra-
sıya görüşmek ve 10 Mart 1988 Perşem
be günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birf.eşlmi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.30 
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VI. -^ SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili İsmail Kb-
se'nin, Erzurum İlinde hava kirliliğinin 
önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Veysel 
Atasoy'un yazılı cevabı (7/61) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı 
Sayın Veysel Atasoy tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

İsmail Köse 
Erzurum 

Her yıl kış mevsimi geldiğinde birçok 
ilimizin hava kirliliğide gündeme- gelmek
tedir. Büyük illerin Ankara, İstanbul ve 
Bursa gibi 'hava kirliliğinin kısa ve uzun 
vadede önleyici tedbirler alınmakta, ya 
da planlanmaktadır. Ancak, îç Anadolu 
ve Doğu Anadolu Bölgesindeki illerimiz
den herhangi bir tedbir bugüne kadar 
alınmadığı görülmüştür. 

Soru : 
1. Erzurum İlinde kısa vadede alı

nan tedbirler nelerdir? Çevre Sağlığı Müs
teşarlığının ve ilim adamlarının bu konu
da istedikleri yerine getirilmiş midir? 

2. Yakıt olarak Erzurum'da ne kul
landırılmaktadır ve bu yakılan kömürler 
hava kirliliğine ne derecede etki, yapmak
tadır? 

3. Uzun vadede Erzurum'a jeotermal 
kaynakların kullanılması, ya da doğal 
gaz getirilmesi düşünülmekte, midir? 
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VE CEVAPLAR 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 8 . 3 . 1988 

Sayı : 03.4.01/0577 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 19 Şubat 1988 tarih ve.7/61-323/ 
01818 sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin 
yönelttiği yazılı soru önergesine hazırla
nan cevabî yazımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 
Devlet Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın İsmail 
Köse'nin Erzurum İlinde Hava Kirlili
ğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin yazılı soru önergesine 
verilen cevaplar : 

I - Erzurum İlinde uygulanan kısa 
vadeli tedbirler : 

Erzurum'da hava kirliliği ile ilgili 
problemlerin çözümü için gerek il Hıfzıs-
sıhha Kurulu ve gerekse 2872 sayılı Çev
re Kanunu gereğince kurulan mahallî 
çevre kurullarının aldıkları kararlar ge
reğince 1984 yılından itibaren yoğun bir 
şekilde uygulanan çeşitli tedbirler alın
mıştır. Bu çerçevede kısa vadeli tedbir
ler olarak; 

1 Erzurum İlinde hava kirliliğine 
neden olan en önemli kaynak ısınma 
amacıyla kullanılan düşük kaliteli yakıt
lardır. Yakıtların kalitesi ile ilgili olarak 
Erzurum Hıfzısıhha Bölge Müdürlüğü 
ve Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları 
Araştırma Merkezi tarafından sürekli ya
pılan ölçümlere göre temiz yakıt prog-
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ramları geliştirilmekte ve uygulanmak
tadır. İlk ölçümlerin yapıldığı 1973 - 1983 
periyodunda hava kirliliği değerleri en 
yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Nitekim 
1982 - Ocak ayı ortalamasında kükürt 
dioksit, 3.060 mikrogram/m3 olarak tes
pit edilmiştir. Bu değer, Hava Kalitesinin 
Korunması Yönetmeliğinde geçen kü
kürt dioksit için standart değer olan 
400 mikrogram/m3'ün yaklaşık 8 katını 
oluşturmaktadır. Bunun başlıca sebebi, 
bu dönemde ısınmada kükürt ve kül 
muhtevası yüksek olan kalitesiz yakıtla
rın kullanılmasıdır. Bu durumu Önlemek 
için 1984 yılından itibaren uygulanan da
ha temiz yakıt programı ile bu kirlilik 
yükünde en az 3 katı bir azalma kayde
dilmiştir. Söz gelimi, 1987 - Ocak ayı 
ortalamasında kükürt dioksit, 452 mik
rogram/m8 seviyesine inmiştir. Ayrıca, 
Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü, 
temiz yakıt programının daha da iyileş
tirilmesi, Ankara'da uygulanan ithal ya
kıt uygulamasının Erzurum için de uygu
lanması konusunda çalışmalara başlamış
tır. 

2. Diğer yandan ısınmada kullanılan 
yakıtların yakma tekniğine uygun şekil
de yakılması ve yakma sistemlerinin iyi
leştirilmesi ile ilgili çalışmalar da sürdü
rülmektedir. Bunun için, îl Hıfzıssıhha 
Kurulunun kararlan ile ateşçilerin eğiti
mi mecburî haile getirilmiş .ateşçi kursu
na katılmayanların ateşçi olarak istih
damları yasaklanmıştır. Uygun yakma 
tekniği ile yakma sistemleri konusunda 
gerek Başbakanlık Çevre Genel Müdür-
düğünce, gerekse A. Ü. Çevre Sorunları 
Araştırma Merkezi tarafından çeşitli bil
diri ve broşürler hazırlanmış ve bu bil
diriler ile broşürlerde yer alan hususların 
titizlikle uygulanması ilgililerden isten
miştir. 

3 Büyük binalar için kurum tutucu 
filtre takılması mecburiyeti getirilmiştir. 
Daha önce baca çıkışlarına. takılan bu 
filtreler binaların kalorifer kazan çıkış
larına takılabilecek şekilde düzenlenme
si istenmiştir. 

4. Bunların yanışına Erzurum İlin
de konutların ve diğer binaların mevsim 
şartlarına uygun, ısı yalıtımlı, küçük çift 
camlı pencereli özellikte ve binanın kat 
sayısı, kalorifer kazanının hacmi gibi 
teknik vasıflara uygun tarzda baca ke
sit hesaplarının yapılarak inşasının sağ
lanması için ilgili kuruluşların proje ve 
ruhsatlandırma işlemlerinde bu husus
ların uygulanması mecburî hale getiril
miştir. 

5. Ayrıca, Erzurum Belediyesi ekip
lerince denetim çalışmaları sürdürül
mektedir. 

Yapılan çalışmalar ve alınan tedbir
ler Başbakanlık Çevre Genel Müdür
lüğünün koordinatörlüğünde ilgili ku
rum ve kuruluşlarla işbirliği içinde uy
gulanmaktadır. 

II - Erzurum'da kullanılan yakıtlar 
ve hava kirliliğine etkileri : 

Kömür Satış Tevzi Müessesesine» 
Erzurum için uygulanmak üzere 1987 -
1988 kış dönemi yakıt programı aşağıda
ki şekilde belirlenmiştir. 

LİNYİT : 
Tunçbitek 
Aşkale 
Oltu (Sütkans) 
Oltu (Balkaya) 
Kok kömür 
Briket 
Fuel - oil 

10 000 Ton 
10 000 Ton 
35 000 Ton 
25 000 Ton 
40 000 Ton 
25 000 Ton 
6 000 Ton 

1983 yılına kadar kullanılan toplam 
yakıtın '% 50'si kükürt muhtevası yük
sek olan asfaltitle karşılanmakta idi. Bu 
kömürün kullanımı kirlilik yükünün çok 
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artması sonucu 1983'te kaloriferli bina
larda, 1985'ten itibaren ise tamamen ya
saklanmış ve bu yıldan itibaren her yıl 
bir önceki yıla göre Erzurum'a daha faz
la kok kömürü tahsisi yapılmıştır. Kok 
kömürünün dışında kalan kömür ihti
yacı kükürt miktarı düşük ve mahallî 
üretim imkânı olan daha temiz yakıtlar
la karşılanmaktadır. Ayrıca, bu yakıtla
rın satışında % 50 dolayında sübvansi
yon uygulanmaktadır. 

Uzun vadede TKt'nin programları 
dahilindeki Elbistan linyitinden katkısız 
briketleme projesi ile Erzurum başta ol
mak üzere kirliliği yoğun olan tüm Do
ğu Anadolu illeri için temiz yakıt sağla
nabilecektir. Proje gerçekleşene kadar 
kok kömürü tahsisinin artırılması ve it
hal kömürle takviye edilmesi sağlanacak
tır. 

III - Jeotermal enerji ve doğal gazla 
ılgiM çalışmalar : 

Türkiye'nin uzun vadeli enerji poli
tikasında jeotermal enerjinin elektrik 
enerjisi üretimi yanında konut sektörün
de de kullanılması yer almaktadır. Bu 
çerçevede Erzurum için MTA ve Ata
türk Üniversitesi Çevre Sorunları Araş
tırma Merkezi tarafından ön etütleri ya
pıdan ve çevrede oldukça yoğun olarak 
bulunan jeotermal kaynakların, uzun va
dede konutların ısıtılması için kullanıl
ması planlanmaktadır. 

Henüz Doğu Anadolu Bölgesinde be
lirlenmiş bir doğal gaz rezervi yoktur. 
Ancak, ileri yıllarda Sovyetler Birliğin
den getirilen doğal gazın Erzurum'da da 
kullanılması düşünülmektedir. 

2. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, sıkıyönetim mahkemele
ri ile askerî yargıtaya intikal etmiş da
valara ve ülkemizde mevcut cezaevleri 
ile cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu

lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Ada
let Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun 
yazılı cevabı (7/64) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Tur
gut Özall tarafından yazılı olarak yanıt
lanmasını arz ederim. 17.2.1988 

A, Sedat Doğan 
Adana 

1. Türkiye'de kaç tane sivil ve as
kerî cezaevi vardır? Bu cezaevlerinde ne 
kadar tutuklu ve hükümlü bulunmakta
dır? Mevcut tutuklu ye hükümlülerden 
ne kadarı siyasal olaylara karıştıkları ge
rekçesiyle yargılanmış veya yargılan
maktadır? Bu tutuklu ve hükümlülerin 
kaç tanesi sağ, kaç tanesi sol görüşlüdür? 

2. Sıkıyönetim mahkemelerinde ve 
Askerî Yargıtayda halen devam etmekte 
olan kaç dava dosyası vardır ve bu da
va dosyaları kaç sanığı kapsamaktadır? 

Sıkıyönetim mahkemeleri ve Askerî 
Yargıtay bugüne kadar kaç dava dosya
sını karara bağlamıştıt, bu dosyalar kaç 
sanığı ilgilendirmektedir? 

3. Sıkıyönetim mahkemeleri, sıkı
yönetim hallerinde kurulan mahkemeler 
olduğu halde sıkıyönetimin kalkmasın
dan sonra sıkıyönetim askerî mahkeme
sinde yargılamanın devam etmesi Ana
yasaya aykırı değil midir? 

4. Bu davalardan hükmü kesinleş
miş olup ta halen askerî cezaevlerinde 
tutulmakta olan var mıdır? Varsa kaç ki
şidir, hangi askerî cezaevindedir? Niçin 
askerî cezaevinde tutulmaktadır? 

5. Aynı fiili birlikte işleyip de, ken
disi sıkıyönetim kaldırıldıktan sonra ya
kalandığı için adlî yargıda, suç ortağı 
veya ortaklan daha önce yakalanmış ol
duğu için sıkıyönetim mahkemelerinde 
yargılanan sanıklar var mıdır? Var ise sa-
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yısı kaçta? Muhakemeleri neticelenmiş 
midir? Neticelenmişse sıkıyönetim mah
kemeleri ve adlî mahkemeler ne kararlar 
vermiştir? 

6. Bu durum, doğal hâkim ilkesine, 
Anayasaya ve adalet duygusuna aykırı 
değil midir? Aykırı ise hükümetinizce hu
kuka ve kanun önünde eşitlik ilkesine 
ters düşen bu durumun ortadan kaldırıl
ması için ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 9.3,1988 

Bakan 
Sayı : 454 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 23.2.1988 tarih ve 7/64-327/ 
01825 sayılı yazınız. 

İlgi yazılan ekinde Başbakanlığa in
tikal ettirilen ve Adana Milletvekili Ab
dullah Sedat Doğan tarafından Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilmiş olup, Baş
bakanlık Makamınca tarafımdan cevap
landırılması tensip buyrulan yazılı soru 
önergesinin cevaplan iki nüsha halinde 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 
Sayın Abdullah Sedat Doğan 
Adana Milletvekili 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz 

ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan 
cevaplandırılması tensip kılınan yazılı so
ru önergenizin cevabı aşağıda takdim kı
lınmıştır. 

1. . Ülkemizde, İstanbul/Metris, An
kara/Mamak, Erzincan, Erzurum ve Di

yarbakır Sıkıyönetim Askerî Ceza ve tu
tukevi. olmak üzere sıkıyönetim askerî ce
za ve tutukevlerinin sayısı 5'dir. Bu as
kerî ceza ve tutukevlerinde bulunan tu
tuklu ve hükümlülerin ideolojik görüşle
rine göre dökümünü gösterir liste ekte
dir. 

17.2.1988 tarihi itibariyle ülkemizde 
bulunan sivil cezaevlerinin sayısı 63?'dur. 
1 Şubat 1988 tarihi itibariyle sivil ceza
evlerinde adî suçlardan; 29.301, sağ gö
rüşlü 389, sol görüşlü 1.820 hükümlü 
olup, adî suçlardan; 17.591, sağ görüşlü 
39, sol görüşlü 709 tutuklu bulunmakta
dır. 

2. Sıkıyönetim askerî mahkemelerin
de halen 5.309 sanıkla ilgili olarak 185 
dava dosyası bulunmaktadır. Askerî Yar-
gıtayda, halen 1.254 sanıkla ilgili 49 da
va dosyası incelenmektedir. 

Sıkıyönetim askerî mahkemeleri, sıkı
yönetimin ilanından bugüne kadar 202.501 
sanık hakkındaki 61.220 dava dosyasını 
karara bağlamıştır. Yine bu dönem için
de Askerî Yargıtayda 69.401 sanık hak
kında 12.320 dava dosyası incelenmiştir. 
Ancak, bu rakkamlara, kararları verilip 
yazımı, tebliğ ve temyiz dilekçeleri henüz 
tamamlanamadığı için Askerî Yargıtaya 
gönderilecekler dahil edilmemiştir. 

3. Askerî mahkemeler ile sıkıyöne
tim bölgelerinde kurulan sıkıyönetim as
kerî mahkemeleri dayanağını Anayasanın 
37 ve 145 inci maddelerinden almakta
dırlar. 

Bilindiği üzere, Anayasanın 37 nci 
maddesinde; hiç kimsenin kanunen tabi 
olduğu mahkemeden başka bir merci 
önüne çıkarılamayacağı hükmü mevcut
tur. 

Anayasanın 145 inci maddesinde de; 
askerî mahkemelerin savaş ve sıkıyönetim 
hallerinde bakacakları suçlar ile hangi ki-
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sileri yargılayabilecekleri, kuruluşlarının 
nasıl olacağı ve gerektiğinde bu mahke
melerde adlî yargı hâkim ve savcılarının 
görevlendirilmeleri keyfiyetinin kanunla 
düzenleneceği ifade olunmaktadır. 

Askerî mahkemelerdeki hâkimlik ve 
savcılık görevleri meslekten yetişmiş hu
kukçu subaylar tarafından yürütülmek
tedir. Kaynak, yetiştirilme esasları, mes
lekî eğitimleri, hâkimlik teminatı ve ben
zerî hususlar da adlî yargı hâkim ve sav
cıları ile aralarında herhangi bir farklılık 
bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, askerî mahkemelerde
ki yargılama usullerini düzenleyen 353 
sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü Kanunu, 1412 sayılı Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununa para
lel hükümleri ihtiva etmektedir. Bu mah
kemelerin kararları Askerî Yargıtayın de
netimine tabidir. 

Sıkıyönetim askerî mahkemelerinde 
de, savunma hakkı tam anlamıyla muha
faza edilmekte ve ayrıca yargılamayı ça-
büklaştırıcı nitelikli hükümlerin yanısıra 
askerî yargılama usulleri tatbik edilmek
tedir. Bu mahkemelerde askerî hâkim ve 
savcılarla birlikte adlî yargı hâkim ve sav
cıları da görev yapmaktadırlar. 

Sıkıyönetimin sona ermesine rağmen, 
sıkıyönetim askerî mahkemeelerinin sıkı
yönetim dönemindeki davalara bakarak 
sonuçlandırmaları, 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun 23 üncü maddesindeki 
hükümden kaynaklanmaktadır. Nitekim, 
1961 Anayasasına 15.3.1973 tarih ve 1699 
sayılı Kanunla eklenen Geçici 21 inci 
maddede de, bu nitelikte bir düzenleme 
yapılmış ve uygulaması devam ettirilmiş
tir. Bu maddenin Anayasaya aykırılık id
diası, Anayasa Mahkemesinin 15.4.1975 
tarih ve 1973/19 esas, 1975/88 sayılı ka
rarıyla ret edilmiştir. 

Benzerî bir düzenleme, toplu basın 
mahkemelerinin kaldırılmasına dair 
10.11.1983 tarih ve 2950 sayılı Kanunun 
Geçici Maddesinde de yer almış, kaldırı
lan toplu basın mahkemelerinin görev ve 
yetkilerinin bu davaların sonuçlandırılma
sına kadar-devam etmesi de öngörülmüş
tür. 

Bu düzenlemelerin amacının yargıla
manın 'kesintisiz ve sağlıklı şekilde yapıl
ması görüşlerinden kaynaklandığında hiç 
bir tereddüt olmaması gerekir. 

Bu sebeplerle, sıkıyönetim askerî mah
kemelerinin, açılmış davalar sonuçlanın
caya kadar göreve devam etmeleri Ana
yasaya aykırı olmadığı gibi, adaletin sü
rüncemede kalmaması, kesintiye uğrama
ması bakımından da sağlıklı bir uygula
madır. Esasen davaların açılmış bulundu
ğu mahkemelerce sonuçlandırılması mu
hakeme hukukunun genel prensiplerine 
uygun bulunmaktadır. 

4. Askerî cezaevinde tutuklu olarak 
'bulunan kişiler hakkında mahkûmiyet 
hükmü verilip bu hüküm kesinleştiğinde, 
bunlar sivil cezaevine nakledilmektedir
ler. 

Bununla beraber 647 sayılı Cezaların 
İnfazı Hakkında Kanunun Ek -1 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; 
«Herhangi bir suçtan askerî ceza ve tu
tukevinde tutuklu bulunan kişiler hakkın
da, adliye mahkemelerince verilen veya 
askerî mahkemelerce verilip de Askerî 
Ceza Kanununun 39 uncu maddesi uya
rınca umumî cezaevlerinde infazı gereken 
şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para 
cezasından çevrilmiş bulunan hürriyeti 
bağlayıcı cezaların infazı, bu kişilerin tu
tukluluk hali durdurulmak suretiyle aske
rî ceza ve tutukevlerinde yapılır. Hüküm
lü, tutukluluk halinin sona ermesi duru
munda, cezasının infazı bitmemiş ise 
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umumî cezaevine gönderilir.» şeklindeki 
hüküm karşısında, sıkıyönetim mahke
mesinde yargılandığı suçtan tutuklu iken 
hakkında başka bir suç sebebiyle verilen 
mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerin bu 
cezalarının infazına askerî ceza ve tutuk
evinde devam olunmakta ve tutukluluk 
ilişkilerinin kalkması durumunda sivil ce
zaevlerine gönderilmektedirler. 

Yukarıda temas olunan hüküm sebe
biyle, sayıları az da olsa, haklarındaki 
mahkûmiyeet hükmü kesinleşen kişilerin 
askerî cezaevinde muhafaza edilmeleri 
söz konusudur. 

5. Sıkıyönetimin kaldırılmış olması 
sebebiyle 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 23 üncü maddesi uyannca sıkıyö

netim askerî savcılıklarınca haklarında 
dava açılamayan 10 623 soruşturma dos
yası ile sıkıyönetim askerî mahkemele
rince muvakkat tatil karan verilen 113 
dava dosyası adlî yargı mercilerine inti
kal ettirilmiş bulunmaktadır. 

6. Yukarıda etraflıca izah olunan as
kerî mahkemelerin kuruluş, görev ve yar
gılama usulleri nazarı dikkate alındığın
da, görev ve yetkileri suçun işlenmesin
den önce Kanunlarla belirlendiğinden 
bunların olağanüstü yargı mercii sayılma
larının mümkün olamıyacağı hususu aşi
kârdır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

SIKIYÖNETİM ASKERÎ CEZAEVLERİNDEKİ TUTUKLU MİKTARI 

Askerîcezaevi 

Metris/İstanbul 
Mamak/An kara 
Erzincan 
Erzurum 
Diyarbakır 

Genel Toplamı 

Toplam 
tutuklu 

330 
215 . 
266 
67 

Sağ 
görüşlü 

7 
124 
56 
5 

514 (x) 24 

1 392 216 

Sol görüşlü 

323 
91 

210 
62 

413 

1 099 

Ek - A 
5.3.1988 

Hükmü kesinleşen 
ancak başka suçtan 

tutuklu 'bulunan 

12 
16 
— 
— 
13 

41 

(x) Aradaki (77) fark kaçakçılık suçu sanıklarıdır. 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmeoğlutnun, Diyarbakır Ceza
evindeki mahkûm ve tutuklular için alınan 
iyileştirici tedbirleri diğer cezaevlerinde 
de uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı 
Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı ceva
bı (7/67) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Diyarbakır cezaevinde mahkûm ve tu
tuklular için bazı iyileştirici tedbirler alın
masından sonra, diğer cezaevlerinde de 
aynı uygulamanın yapılıp yapılmayacağı 
hakkında sorularımın Başbakan Sayın 
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Turgut özal tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

19 Şubat 1988 
M. Murat Sökmenoğlu 

Hatay 

Mamak cezaevinde başgösteren infial 
sırasında Diyarbakır cezaevinde mahkûm 
ve tutuklular için alınan bazı iyileştirici 
tedbirler niçin alınmamıştır? Ihsanî yön
den fevkalade duyarlı olan söz konusu ka
rar, Mamak ve diğer cezaevlerinde de 
uygulanacak mıdır? Uygulanacaksa nasıl 
bir tedbir alınacaktır? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 9.3.1988 

Bakanı 
Sayı : 455 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 23.2.1988 tarihli ve 7/67-343/ 
C1883 sayılı yazınız. 

İlgi yazıları ekinde Başbakanlığa in
tikal ettirilen, Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun Sayın Başbaka
na tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması Başbakanlık makamınca tensip 
kılınan. yazılı soru önergesinin cevaplan, 
iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
Sayın 
Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz 

ve Başbakanlık makamınca tarafımdan 
cevaplandırılması tensip kılınan yazılı, so
ru önergenizin cevabı aşağıda takdim kı
lınmıştır. 

Sıkıyönetimin ilan edildiği ilk günler
de, askerî tutukevlerinde bulunan tutuklu 

sayısının fazlalığından kaynaklanan olum
suz şartlar, zaman içinde büyük çoğunlu
ğuyla ortadan kaldırılmıştır. 

Bu cümleden olarak, sıkıyönetim aske
rî ceza ve tutukevlerindeki uygulamalar
da birlik ve beraberliğin, standardizasyo-
nun sağlanması, üzerinde hassasiyetle du
rulan konuların başında gelmektedir. Kö
tü şartların bütünüyle giderilmesi amacıy
la yapılan geniş kapsamlı bu çalışmaların 
müspet sonuçları ise, her geçen gün ken
disini göstermektedir. 

Diyarbakır Sıkıyönetim Askerî Ceza 
ve Tutukevinde 9 Şubat 1988 tarihinde bir 
kısım tutuklunun başlattığı ve dokuz gün 
süren açlık grevinin, cezaevi şartlarının 
kötülüğünden değil, siyasî ve ideolojik 
sebeplerden kaynaklandığı yapüan incele
me sonunda anlaşılmış 'bulunmaktadır. 

Kamu oyuna duyurulan, ve cezaevi 
şartlarının iyMeştirilmesiyle ilgili tedbirle
rin belirlenmesi çalışmalarına, açlık gre
vinin sürdürüldüğü tarihlerden çok önce 
başlanılmıştır. 

Sıkıyönetim Askerî Ceza ve Tutuk
evindeki hayat şartlarının çağdaş bir an
layışla düzeltilmesi ve günden güne daha 
da iyileştirilmesi çalışmaları, Genelkur
may Başkanlığınca sürekli bir faaliyet ola
rak yürütülmüş, sorumluluğun Millî Sa
vunma Bakanlığınca devralınmasından 
sonra da, Aralık ayı başında askerî ce
za ve tutukevlerinde uygulanacak yeni iyi
leştirme paketinin tespiti çalışmalarına 
devam olunmuştur. 

Söz konusu çalışmalarm ikmal edil
diği tarihlerde, Diyarbakır Askerî Ceza 
ve Tutukevindeki açlık grevi başladığı 
için, kamuoyunda bu çalışmaların sadece 
Diyarbakır Askerî Ceza ve Tutukevi ba
kımından yapıldığı şeklinde yanlış bir izle
nim doğmuştur. 
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Halbuki, yukarıda da ifade olunduğu 
gibi, bu tedbir belirleme ve iyileştirme ça
lışmaları bütün askerî ceza ve tutukevleri-
ni kapsayacak bir mahiyet arz etmekte
dir, 

Nitekim, Millî Savunma Bakanlığınca 
24 Şubat 1988 tarihinde yayınlanan bir 
genelgeyle bu tedbirler, emirlerinde sıkı
yönetim askerî ceza ve tutukevi bulunan 
Ankara, İstanbul, Erzincan ve Diyarbakır 
komutanlıklarına duyurulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

4. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Diyarbakır Cezaevinde yapılan 
açlık grevi sonucu bir yurttaşımızın öl
düğü iddiasına ve olayın sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Ba
kanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı 
cevabı (7/68) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafın

dan yazıllı olarak cevaplandırılmasını say
gı ilıe arz ederim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Diyarbakır Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülere uygulanmakta olan yasa ve 
insanlık dışı işlemlerin düzeltilmesi için 
daha önce Hükümetinize yapıdan devamlı 
başvuruların sonuçsuz kalması karşısında 
açlık grevine gidildiği ve bu grev sonu
cu M. Emin Yavuz ismindeki bir yurt
taşımızın yaşamını yitirdiği bilinmekte
dir. 

1. !Bu yurttaşımızın ölümünde kim 
ve hangi iktidar sorumludur? 

2. T.C. Başbakanı, bir insan ve bir 
baba olarak, bu ölümden üzüntü ve so
rumluluk duydunuz mu? Ve ölen adı ge
çen kişinin aile efradının uğradığı maddî 

ve manevî kayıpları masıl karşılayacaksı
nız? 

TC 
Adalet Bakanlığı 9 . 3 . 1988 

Bakan 
Sayı : 456 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24.2.2988 tarih ve '7/68-355/ 

01923 sayılı yazınız. 
İlgi yazıları ekimde Başbakanlığa in

tikal ettirilen ve Tunceli Milletvekili, Ka
mer Genç tarafından Sayın Başbakanı
mıza . tevcih edilmiş ollup, Başbakanlık 
Makamınca tarafımdan cevaplandırılması 
tensip buyrulan yazılı soru önergeslinin 
cevapları iki nüsha halinde ekte sunul
muştur. 

Bilgileriınize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

TC 
Adalet Bıakanlığı 
Sayın Kamer Genç Tunceli Milletve-

ikili, 

'Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz 
ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan 
cevaplandırılması tensip kılınan yazılı so
ru önergenizin cevabı aşağıda takdim kı
lınmıştır. 

Diyarbakır Sıkıyönetim Askerî Ceza 
ve Tutukevindeki 404 tutuklu 9.2.1988 ta
rihinde bazı listekleriittin yerine getirilme
mesini bahane ederek açlık grevine baş
lamışlardır. Tutuklular, bu eylemlerini 
idarenin tüm olumlu çalışmalarına rağ
men 19.2.1988 günü akşamına kadar sür
dürmüşlerdir. Açlık grevine serbest irade
siyle iştirak öden ve cezaevi idaresine 
grev öncesi vermiş oldukları toplu dilek
çeyi imzalamak suretiyle bu iradesini açık
lamış olan Mehmet Emin Yavuz isimli 
tutuklu 18.2.1988 tarihinde geçirdiği mi-
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de kanaması sonucu 19.2.1988 tarihinde 
saat 05.30 sıralarında vefat etmiştir. 

Adı geçen tutuklu ile açlık grevine ka
tılan diğer bütün tutuklulara, eylemleri 
süresince, bu direnişlerinden vazgeçmele
ri hususunda gerek 7 nci Kolordu Komu
tanlığı gerekse cezaevi idaresi tarafından 
sürekli iiıkaz ve telkinlerde bulunulmuş, 
devamlı olarak üç öğün yemek koğuşla
rına bırakılmıştır. Ancak, direnişten vaz
geçmeyen tutuklular yemekleri almayıp 
idareden şekerli su ve tuz isteminde bu
lunmuşlar, bu istemleri de muntazaman 
yerine getirilmiştir. Direniş süresince ce
zaevinin üç pratisyen tabibin devamlı 
kontrolünden başka Diyarbakır Askerî 
Hastanesinden görevlendirilen dört uzman 
tabip de her gün askerî cezaevine gele
rek direnişçilerin sağlık durumlarını kont
rol altında tutmuşlardır. 

Bütün bu gayretlere rağmen, 5-6 yıl 
öncesinden beri mide ülseri rahatsızlığı 
bulunan tutuklu Mehmet Emin Yavuz aç
lık grevinin dokuzuncu gününe rastlayan 
18.2.1988 tarihinde rahatsızlanmış, dok
torlarım gerek görmesi üzerine saat 11.53 
sıralarında Diyarbakır Askerî Hastanesi
ne kaldırılmış ve mide kanaması teşhisiy
le gerekli tıbbî ımüdahalede bulunulmuş
tur. Bu müdahale sırasında hastaya iki 
şişe kan verilmiş, tansiyonunun yükseltil
mesine çalışılmıştır. Bu çabalar sonucu 
durumu düzelmesine rağmen aynı günün 
gecesi ikinci bir mide kanaması geçirme
si üzerine yeniden beş şişe kan veriilmiş, 
bütün gayretlere rağmen durumunda dü
zelme olmaması sebebiyle doktorlar ku
rulu tarafından yapılan konsültasyon so
nucu Dicle Üniversitesi Hastanesindeki 
yoğun bakım ünitesine kaldırılması uy
gun görülmüş, hasta, 19.2.1988 günü sa
at 03.45 sıralarında söz konusu Üniversi
te Hastanesine sevk edilmiş ise de, saat 

05.30 sıralarında bütün tıbbî müdahale
lere rağmen kurtarılamayarak vefat et
miştir. 

Ölüm olayına 7 nci Kolordu Komu
tanlığı Askerî Savcılığınca el konularak 
soruşturmaya başlanmış, müteveffanın ce
sedi üzerinde adlî tabip ve bir askerî ta
bibin iştirakiyle yapılan sistematik otopsi 
sonucu bilirkişiler; «Kişinin duedönum 
içinde ülser zemininde atardamar açılma
sıyla mide ve bağırsalk'lara albondan içi ka
nama sonucu ölmüş olduğu makrosköbik 
bulgulara göre demarke olmuş derinleş
miş yeşil sarı renkte zemini ollan ülserin 
evvelden mevcut olduğu, midenin boş ofl-
masının ve mide asit salgılarının böyle 
bir rahatsızlığı alevlendirerek ülserin ge
nişlemesine ve damarın açılmasına sebep 
olduğu,» kanaatini belirtmişler ve netice 
o'ıarak kesin ölüm sebebinin ülsere bağlı 
mide kanaması olduğunu ifade etmişler
dir. Buna rağmen, askerî savcılık bu tes
pitin histolojik tetkikle de teyit edilmesi 
amacıyla mideden alınan parçayı tetkik 
liç'.n Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine 
göndermiştir. 

Askerî savcılıkça yapılmakta olan ha
zırlık. soruşturması henüz tamamlanmadı
ğı cihetle adı geçenin ölümünden herhan
gi bir kimsenin sorumlu olup olmadığı 
.soruşturma tamamlandığında anlaşılacak -
tır. 

Yapılmakta olan soruşturma sonucun
da adı geçenin ölümünde kusurlu kişii ve
ya kişilerin bulunduğunun tespiti hallinde, 
müteveffanın mirasçılarının maddî ve ma
nevî kayıplarını yargı yoluna başvurarak 
karşılayabilecekleri tabiî bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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5. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün' 
ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kü
tüphanesinden kitap veya belge alıp da 
iade etmeyen milletvekili bulunup bulun
madığına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut' 
un yazılı cevabı (7/84) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başkanlığınız ta
rafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz 
edenim. 

Saygılarımla. 
Tayfur Ün 

Bilecik 

1. TBMM Kütüphanesinden, kurul
duğundan bu yana kitap ya da belge ala
rak süresi içimde iade etmeyen milletve
killeri varsa, t dönemleri, partileri ve se
çim bölgeleri itibariyle 'kimlerdir? Aldık
ları kitap ve belgeler neferdir? 

2. Eğer varsa, bu kitap ve belgeler'n 
geri alınabilmesi için bugüne kadar ne 
gibi girişimimle, -bulunulmuştur? 

TC. 
Türkiye Büyük Mıület Meclisi 

Başkanlığı 9 . 3 . 1988 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı 

Kan. Kar. Md. . 
Sayı : 7/84-330/01837 

Sayın Tayfur Ün; 
Biledik Milletvekili 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kütüphanesinden kitap veya belge alıp 
da iade etmeyen milletvekili bulunup bu

lunmadığına ilişkin, 18.2.1988 tarihli ya
zılı soru önergeniz. 

îlgi önergenizde yeralan sorularınız 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgelerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kü
tüphanesinin 'kuruluş amacı, millet vekillile
rime yerli ve yabancı yayınlan en geniş 
çerçevede izleme olanağı sağlamak ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde duyu
lacak her türlü bilgi edinme ihtiyacını 
karşılamaktır. 

Kütüphanede bulunan kitap, dergi ve 
gazete koleksiyonlarının kayıtlan düzenli 
bir şekilde tutukroakta, bilgisayara geçiril
mektedir. Kütüphane dışında okunmak: 
üzere makbuz karşılığı milletvekillerine 
verilen kitap, dergi ve gazeteler de mun-
tazamam kayıtlara işlenmektedir. Mıillet-
vekilieri bu kayıtları .istedikleri zaman 
tetkik ile kolayca bilgi edinebilirler. Ge
rek bu nedenle İçtüzüğün 95 inci madde
sinin (a) bendi uyarınca ve gerekse 
T.B.M.M. Kütüphanesinin kuruluş amaç 
ve esprisi ile bağdaşmadığından, istenilen 
listen'im tarafınıza vertiılmesi ve dolayısıy
la T.B.M.M. Tutanak Dergisinde yayın
lanması Başkanlığıımızca uygun görülme
miştir. 

2. T.B.M.M. Kütüphanesi koleksi-
yonlıarındaki fciıüap, dergi ve gazeteler, Kü
tüphane dışında okunmak üzere mili et -
vekillerime belli bir süreyle imzalı mak
buz karşılığı verilir ve istek üzerine »üre 
yenilenir. Süresi bitip de iade edilmeyen
ler sürekli (izlenerek, sözlü ve yazılı uya-
rıilaırlta iadesi sağlıanmaya çalışılır. 
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Çalışanların Tasarrufa Teşvflc Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair 
Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üyq Sayısı 

Oy Verenler 

Kabul Edenler 

Reddedenler 

Çekimserler, 

Geçersiz Oylan 

Oya Katılmayanlar 

ADANA 
Ahmet AJklgün Aflbayraflc 
Ledıin Badas 
Mehımet A i Bilici 
Yılmaz (Hocaoğhı 
Ensin Kbçalk 
İbrahim Öztüıık 

AFYON 
Metm Bajlıfbey 
Mustafa Kızılbğlıu 
Hamdi özsoy 

AĞRI 
Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaışaır lErıyıimaız 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet Özaırslan 
Hasan Aldnan Tutkun 

ANKARA 
Muzaffer Atı'llgam 
Kâmil Coşkuınioğlu 
Rifat Ddker 
Tevf ilk Erttürk 
Gölkset Kallaıyci'oglu 
Alpaslan PeMifvaniı 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şuvgın 

. 450 

244 

203 

39 

1 

1 
206 

(Kabul Edenler) 

Ercan Vuralhan 
Zöki Yavuzüiürk 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
Cengiz Dağyar 

BALIKESİR 
Ali Sarrii Akkaş 
Kudret Bödülkoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İsiimyeM 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edüıp Uğur 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Sait Ekinci 

BURSA 
A. Kurtçebe Alptemoçiıı 
lllhan Aşikm 
Mehmet Gedilk 
Hüsamettin Öriiç 
Fahir Sabunjş 
İsmet Taygaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

' 

ÇANAKKALE 
M. Cuımlhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mürnıin (Kahraman 
Ayhairt Uysal 

ÇORUM 
Nevzat Aksu 
Mjtfaat Balak 
Mustafa Namlı 

DENfZLf 
Ayçan Çakıroğullaırı 

DİYARBAKIR 
Afbdul'kadir Aksu 
Nurettin Dilek' 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin Ozdoğam 

ERZURUM 
Nihat Kitapçı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 

GAZİANTE? 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hilkmet Çelebi 
Ahmet Giinehalkam 
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Hasa'nj Celâl Güzel 
Hasan Tanrıtölver 
Ünal Yaşar 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Mıuihiıttin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
M. Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Meıhmet Fürdeloğlu 

İÇELİ 
Hiıkmet Biçenıbürlk 
Ali Btozec 
Ali En 
Rüştü Kâztm Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Dernifitaş 
Mehmet Necat Eklem 
Hayrettin Elmas 
Halil Oriıan Brgüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat İçöz f 

Adnan Kahveci 
R. Ercüment Konukman 
Turgut Özal 
Mustafa Hilmi Özen 
Sudıiı Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldızı 

İZMİR 
H. Hüsnü Doğan 
ismet Kaya Erdem 
Allon Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 

Işılay Saygın 
Ramilz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 

Adlil Erdem Bayazılt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğhı 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araıs 
Kerem Güne§ 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlü , 
H, Saibri Keskim 
Nurhan Tefcinel 

KAYSERİ 
M. trfanl Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergıun 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Şeviki Göğüsger 
Gökhan Maraış 

KONYA! 
Abdurraıhman Bozkır 
Kadi-r Demir 
Mustafa Dünelk 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özıdemir 
Adi Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekfin 
Mıustafa Kalemli 

MALATYA 
M. Bülent Çapaıröğkı 
Galip Demire! 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talaü Zengio 

MANİSA 
Ekrem PakdemârM, 
Gürbüz Şakranlı 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet YenişelhirMoğkı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkani Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NİĞDE 
Raşit Da'ldal 
Haydan Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
Eıtoğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Saınioğlu 
îhlsao Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
A. Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Mehmet Aydım 
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SİNOP 
Hi'lmu! Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbuluıt 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şajfcir Şeker 

ŞANLIURFA 
Neoafti Akıncı 
Muraıfi Batım 
Mustafa Demir 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bajhfi Karakeçili 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Camver 
M. Halk Dağlı 
Abdullajh Sedat Doğan 
Matoıut Keçeli 
Selahattânı Kılıç 
iMetoıet 'Perçin 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehanet Deliceoğlu 
Abdurralhmaın Karannan 

AFYON 
Balki Durmaz 
Nifhalt Türken 
Abduiaih UlultSürk 

AMASYA 
(Kâlzıım Uîuısoy 

ANKARA 
Erol Ağagü 
Kâmil AteşoğuMarı 
Beşeu Baıydar 
Onura! Şeref ıBozkurt 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Aıtasever 

TOKAT 
Metin Göndere 
Tajaıt Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
AVtaji Akkan 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güten 
Mehmet Topaç 

(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Hüseyfim Barla|s Doğu 
Eşref Erdem 
Hazım Kutaty 
Mehmet Sezai Pekusfaı (İz.) 
Ari! Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar 
Rııza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Zdkeniya Bahçeci 
Denlilz Baykal 
Hasan Namal 
Cenıgiz Tuncer 

ARTVİN 
Alylhan Arif ağaoğlu 
BahaMm Çaloğlu 
Hajsan Eikıineti 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa, Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Hilmi Züiya Postacı 
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VAN 
İhsan Bedirhanoğlü 
Reşit Çelik 
Musl'ih Görentaş 
Seflahaıttiıv Mumcuoğlu 

YOZGAT 

Cemil Çiçek 
Alli Şakir Etıgin 
LiuıtMlah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 

Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Ataköy 

Nabi Salyuncu 
Mehmet Ylüzulgüıler 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
İlhama Binici 

BİTLİS 
Kararan İnan 
Muıhyettiın Mutlu 

BOLU 
Nevzat Durükan 
Seçıkıin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şarnıil Kazdkoğlu 

BURDUR 
İbralhim Özel 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Bi Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 

ÇANKIRI 
A3ii Çiftçi 
Ali Necmettin Seyfaoğlu 
İlker Tuncay 
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ÇORUM 
Ünal Aklkaya 
Rıza Ilıman 
Cemal Şalhiın 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı <]Bş;k. V.) 
Hüdai Oral ıflBşk. V.) 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Fuat Ataiay 
Ferit Bora, 
Mehmet Kahramaın 

EDİRNE 
Abdülkadir Cenkoiler 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçülkel 
Ali Rıza Sepitİoğlu 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut !(]Ba§kan) 
Muıstalfa, Kul 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Rı<za Şimşek 
Mustafa, Rıiflkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
M. Cevidet Selıvli 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burihan Kara) 
Mehmet Ali (Karadeniz 
Yavuz Köiymen 
Rü t̂üi Kurt 

HAKKÂRİ 
Naim Geylami 
Cumhur Keslkin 

HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Kemal Duduoğlu 
Öner Miski 
M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Ayikon Doğan 
Ertekin Durutürlk 
İbrahim Gtirdalı 

İÇEL 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. tsitemihan Talay 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 

Behiç Sadi Albbasoğlu. 
Cevtdet Akçalı 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (1. A.) 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Hasan Fehmi Güneş 
Ömer Ferruh tlter 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekkı Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsınıü ökçuoğiu 
Ismajil Halc!kı Önali 
İbraihim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
Affli Tanruyar 
Mustafa Timisü 
Ali Topuz 
Namık Kemal Zeybek 
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İZMİR 
Veli Aksoyj 
Türkân Akiyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan, Bayazııt 
işim Çelebi 
Ahmet Ersin 
Erdal İnönü 
Birgenı Keleş 
Fuat Kılcı 
KAHRAMANMARAŞ 

AtiMa Imamoğlu 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Alınak 
Vedat Altun 
Yaisin Bozkurt 

KAYSERİ 
Seyit Hail Özsoy 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersim 
İrfanı Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 

KOCAELİ 
Abdullhalıim Araş (IBşk. V.) 
Bülent Atasayap. 
Erol Köse 
Onun Kumlbaracılbaişı 
Aılaatîtin Kurt 
Ömer Türkçakal 

KÜTAHYA 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
İbrahim Alksoy 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Önol Şalkar 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengib, 
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MARDİN 
Abdülvahap Dizdaıroğlu 
Mehmet Adnaın Ekmen 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
M a n Doğu 
Musa Gökbeî 

NEVŞEHİR 
AK Babaoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Doğanı Baran 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa NazliikloğJu 
Mustafa; Parlak 
Sadan Tuzcu 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 

Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 

'SAMSUN 
Kemail Akikaya 
llyas Aktaş {'Bşk. V.) 
Cemal Alıişarj, 
trfaın Demiraip 
Nafiz Kurt (İ. A.) 
Hüseyin Özalp 

StîRT 
Idris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Küdbettin Haımidiı 

8ÎNOH 
Özer Gürbüz 
Yaşart Topçu 

StVAS 
Ekrem Kangal 
M. Mükerrarı Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karajevılıi 
Ebıls Tütüncü 

TOKAT 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Eyüp Aşıik {(İz.) 
Mehmet Çakıroğlu 
Hayrettin Kuırıbafli 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi (iz.) 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tıaz Titiz <B.) 
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(Çekinse r) 

BURDUR 
Fethi Çeüdbaş 

(Geçersiz Oy) 

ZONGULDAK 
Şi'nasi Altıınıer 

AMAİSYA 
Mehmet Tabir Köse 

ANKARA 
TtMfilk KoçaJk 
İbraıhim Tez; 

ANTALYA 
Adil Aydın 
tlbralhim Demir 

BALIKESİR 
Mustafa, Çorapçıoğlu 
İ. Önlder Kirin 

BİNGÖL 
Haydar Bayl'az 

BORSA 
Cavıiıt Çağlar 

DENtZLt 
Adnan Keskin 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 
Saih Sümer 

EDİRNE 
Erdal Kalkan 

(Reddedenler) 

ELÂZIĞ 
Mehmet Tabir Şaşmaz 

ERZURUM 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 

HATALI 
Turhan Hırfanoğlu 

İÇEL 
Btem Cankurtaran 

(İZMİR 
Halil Çuılhaoğlu 
Erol Güngör, 
Necear Türkean 

KOCAELİ 
A. Rıza Sirmıen 

KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
Latif Sakıcn 

NEVŞEHİR 
Bsat Kıratlıoğlu 

SAMSUN 
Ali Eser 

SİİRT 
M. Abdurrezalk Ceylan 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 

TUNCELİ 
Karnen Genç 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Tevf ik Ertüzün 
Güneş MÜftüIoğfu 
Koksal1 Toptam 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

32 NC1 BİRLEŞİM 

9 . 3 . 1988 Çarşamba 

Saat: 15.00 

li 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Bazı illerde uygulanmakta ojan 

Olağanüstü Halin uzatılması hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
3 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Elazığ' Milletvekili Ahmet Kü-
çükel ve 40 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerinin sorunları 
ve bu sorunların çözüm yolları konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

2. — Gaziantep Milletvekili Albdulka-
dir Ateş ve 34 arkadaşının, bankacılık 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlâk Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

3. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 10. arkadaşının, bankacılık sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlak Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve; birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 ;nci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

4. — Konya Milletvekili Ömer Şeker 
ve 32 arkadaşının, uygulanan tarım po
litikası ile fukaralığa, işsizliğe ve çare
sizliğe itildiği iddia olunan Türk köylü
sünü bu durumdan kurtarmak için alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ı02 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/12) 

5. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

6. — Kars Milletvekili Mahmut Alm
ak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü ımaddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 



7. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan 'bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekilli 1. Önder 
Kırlı'nm, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin tçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

8. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

9. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu 
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yaşa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

10. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay tline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

11. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

12. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1 1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi-



len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

13. — İstanbul Milletvekili Yüks 1 
Çengel'in TELETAŞ'da PTTye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin aç
tığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra Özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir -Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekilli Mustafa 
Kul'un, belediye kurulmakı için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin tçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — izmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

23. — içel Milletvekili M. îstemdhan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

25. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

26. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 



27. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
m, Çorum Ilı Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

28. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

30. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

31. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
Iköy ve mezralarda 1988 yılı Ocak.ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına Miskin İçişleri Baka
nından sözlü som önergesi (6/46) 

33. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli BeMi'b'i mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap

tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıl'dığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
X I . — Çalışanların Tasarruflarının 

Teşvikine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/389) (S. Sayısı : 17) (Da
ğıtma tarihi : 26.2.1988) 

X 2. — Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harç
lar Kanununda Değişiklikler Yapılması 
ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/395) (S. 
Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 29.2.1988) 

3. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 
Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad-
desi'nin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarihi •: 7.3.1988) (GÜNDEME) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 


