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mek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 119:120 
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I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

İtalya'ya gidecek olan; 
Başbakan Turgut Özal'ın dönüşüne 

kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ye 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Er-
„dem'in; 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'm dönüşüne kadar Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Ulaştır
ma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin; 

Fransa'ya gidecek olan Devlet Baka
nı Kâmran İnan'm dönüşüne kadar Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çi
çek'in; 

Suudi Arabistan'a gidecek olan Dev
let Bakanı Mehmet Yazar'm dönüşüne ka
dar DevletBakanlığma, Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'm; 

Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek 
olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yü
rür'ün dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in; 
Romanya'ya gidecek olan Devlet Ba

kanı Abdullah Tenekeci'nin dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Adnan Kahveci'nin; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

6.10.1988 tarihli 9 uncu Birleşimde 
okunmuş bulunan 11/3 esas numaralı gen
soru önergesinin özel gündemde yer alma
sı ve gündeme alınıp alınmayacağı husu
sundaki görüşmelerin genel kurulun 
11.10.1988 Salı günkü birleşimde yapılma
sına ve 

140 sayılı Kanuna göre bir yıllık sü
resi tamamlanan Dilekçe Komisyonunun 
16 üyeden kurulmasına ve siyasî parti 
gruplarına düşen üye dağılımına; 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri ile 
Bazı milletvekillerinin, belirtilen se

bep ve sürelerle izinli sayılmalarına iliş
kin Başkanlık tezkeresi; 

— 108 — 



T.B.M.M. B : 11 12 . 10 . 1988 O : 1 

Kabul edildi. 
Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 30 

arkadaşının, TRT Kurumunda Anayasa
nın 133 üncü maddesine aykırı olarak ge
liştiği iddia edilen kadrolaşma hareketine 
karşı kayıtsız kaldığı iddiasıyla Devlet Ba
kanı Adnan Kahveci hakkında gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin (11/3) gün

deme alınıp alınmaması konusundaki gö
rüşmeler, tamamlandı; yapılan oylama so
nucunda gensoru önergesinin gündeme 
alınmasının kabul edilmediği açıklandı. 

12 Ekim 1988 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.15'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Uye 

Sakarya 
Mümtaz Ozkök 

Kâtip Uye 
Kastamonu 

Nurhan Tekimi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

12 . 10 . 1988 Çarşamba 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Eskişehir Milletvekili M. Cev

det Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/311) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 10.10.1988) 

2. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, Menemen İlçesi Harman
dalı Köyüne ne zaman otomatik telefon 
bağlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/312) (Başkan
lığa geliş tarihi : 11.10.1988) 

3. —^ İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, İzmir Büyükşehir Beledi
yesince Menemen İlçesi Harmandalı Kö
yünde çöp fabrikası kurulacağı iddiasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/313) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.10.1988) 

4. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1988 yılında satın alınan binek ti
pi araçlara ve sivil plakalı binek araçları 

kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/314) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.1988) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 

40 arkadaşının, tütün tekelinin kaldırılma
sından sonra tütün üretim ve tüketimin
deki gelişmelerin ülkemizde ekonomik.ta-
rımsal ve sosyal zararlara neden olacağı 
iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/33) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 11.10.1988) 

2. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 
42 arkadaşının, yabancı sigara ithalinin 
Türk tütüncülüğünü ve sigara sanayiini 
çıkmaza soktuğu iddialarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/34) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.10.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Bagkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Nurhan Tekinel (Kastamonu), Mümtaz Özkök (Sakarya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyonız. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — izmir Milletvekili M. Turan Baya
zıt 'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlı
ğına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Tu
ran Bayazıt, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin saygınlığı konusunda gündem dışı 
söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyo
rum. 

Buyursunlar Sayın Bayazıt. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Bayazıt, süreye uyulmasını 
özellikle rica ediyorum. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
öne, Sayın Başkana karşı bir şükran bor
cumu yerine getirmek istiyorum. Türki
ye Büyük Millet Meclisinin saygınlığı ko
nusunda ufak bir tereddüt de geçirmiş ol

salar, -ki, bu tereddütü eski hukukumuza 
dayanan bir haktan kaynaklandığını ka
bul etmek istiyorum- kendilerine, bana bu 
konuşma hakkını verdikleri için teşekkür 
ediyorum. 

Sayın Başkan, saygınlık, bir kişinin, 
bir tüzelkişinin veya bir toplumun, kamu
oyunda, tavır ve davranışlarıyla en azın
dan olması gereken çizgide bulunduğunu 
gösteren psikolojik bir fonksiyondur. Bir 
kişi, saygınlığını kendisi yaratır. Bir top
lumun, bir tüzelkişinin saygınlığı da, onu 
temsil eden eden kişiler aracılığıyla yara
tılır. Büyük Fransız hukukçusu Duguit, 
"Ben Başbakanla, Maliye Bakanıyla çok 
kereler yemek yedim; ama, hiçbir zaman 
hükümetin hükmî şahsiyetiyle sofraya 
oturmadım'' derken bunu vurgulamakta
dır. Ben de Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin saygınlığını dile getirirken, kişilerin, 
temsil yetkisi bulunan kişilerin, bu saygtn-
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lığa azalması açısından etki yapan, en 
azından gölgelenmesi açısından etki yapan 
davranışlarını vurgulamak istiyorum. 

Önce bir tablo çizmek istiyorum de
ğerli arkadaşlarım: Geçen hafta salı günü 
Yüce Meclis denetleme görevi yaparken, 
iki Meclis araştırması önergesi görüşüldü. 
Birincisinde, sayın bakan, konuşmasından 
sonra sıraların arasında, eli cebinde, ar
kadaşlarıyla sohbet ederek dolaşmaya baş
ladı, ki bu sayın bakan -zabıtlarda ismi gö
rülmesin diye söylemiyorum- kişisel yapısı 
itibariyle son derece centilmen, son dere
ce kibar ve kişisel ilişkilerde son derece 
hassas bir arkadaştır. Böyle dolaşırken, 
muhalefet "Bakan nerede?" diye bağır
dı, geldi Bakanlar Kurulu sırasına; en ar
kaya, yanma iki üç arkadaşı alarak, soh
bet ederek oturdu. Sanki, siyasî edebiya
ta geçen bir terimle "Yaylacı bakan" tipi 
yaratmak havasındaymış gibi oturdu. Bu 
sayın Bakan, Meclis araştırması önerge
sinin muhatabıydı. 

Arkadan, bir Meclis araştırması 
önergesi daha gündeme geldi. Buradaki 
sayın bakanın ismini vermekte mahzur 
görmüyorum; Devlet Bakanı Sayın Özal. 
Sayın Özal kürsüde... O da konuşmasını 
bitirdi, sanki bir seçim konuşmasında, bir 
kahveden ötekine yetişecek bir hatip gibi 
evraklarını topladı ve Genel Kurulu ter-
ketti. Aradan bir zaman geçti, bakanın 
mevcut olmadığı ileri sürülünce, oturumu 
yöneten Sayın Başkan, tesadüfen bakan sı
ralarında bulunan -tesadüfen diyorum, 
çünkü, izah edeceğim- Sayın Millî Savun
ma Bakanına, "Siz takip ediyor musu
nuz?" diye sordu. Sayın Millî Savunma 
Bakanı çok haklı olarak bir tereddüt ge
çirdi ve "takip ettiğini" bildirdi. 
"Tesadüfen" dedim; çünkü, müzakerenin 
sonu gelmeden Sayın Millî Savunma Ba
kanı da Genel Kurulu terk etti ve nöbeti 
Sayın Devlet Bakanı Oksay aldı. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar küçük 
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olaylar, bunlar küçük çizgiler değildir. 
Bunlar, bence, kişisel davranışlar da de
ğildir. Benim bu konudaki şüphem şudur 
ki, Hükümet, muhalefetin denetim göre
vini hafife almaktadır. Hükümet, muha-
feletin denetim görevini bu tür davranış
larla -tabir yerinde ise- istiskal etmek is
temektedir. Bu, doğru değildir arkadaşlar. 
Bu Meclisin saygınlığını aşındırmak hiç 
kimsenin hakkı değildir. 

Kaldı ki, "12 Eylüle niye geldik?" di
ye bunun edebiyatı yapılırken, bunun ne
denleri dökülürken, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, şu kadar oturum Cumhur
başkanı ve Başkanını seçemediği de bir se
bep olarak ortaya konmuştur; ama şu dav
ranışlar, saygınlığı yıpratmak, saygınlığı 
erozyona uğratmak bakımından, o gün
kü davranışlardan çok çok daha önemli
dir ve bir amaca dayandığına inandığım 
için -çünkü tekrar ediyorum, bu arkadaş
lar kişisel yapıları bakımından bu tavırla
rın içinde olmayan sayın bakanlardır- ben
ce daha tehlikelidir. 

Sayın Başkanım, benim Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlık Divanından 
bir istirhamım var. İçtüzük, bu kabil mü
zakerelerde sayın bakanların müzakereyi 
nereden takip edeceklerine dair bir hüküm 
taşımıyor. Ancak, geçen dönemden hatır
lıyorum, bu sağdaki sıralarda sayın bakan
lar otururlardı ve işin normali de odur. 
Çünkü, Bakanlar Kurulu sırasında on on-
beş bakan otururken, hangisinin işi takip 
ettiği, hangisinin sorumluluk yüklendiği, 
bir milletvekili tarafından bilinmeyebilir. 
Başkanlık Divanı, lütfen bunu tezekkür et
sin ve şeklî bir protokol konusu olarak de
ğerlendirmeden, işin özüne de etki yapa
bilen davranışları gündeme getirdiği dü
şünülerek, sayın bakanların bu kabil mü
zakereleri nereden takip edeceklerini bir 
karara bağlayarak bir teamül yaratsın ve 
lütfen, Hükümet, denetim görevinin, ya
sama görevinin ayrılmaz bir parçası oldu-

1 — 



T.B.M.M. B : 11 12 . 10 . 1988 O : 1 

ğunu; eğer demokrasiye, eğer hukuk dev
letine inanıhyorsa, eğer bugün için sade
ce Meclisin Başkanlık kürsüsünün arka
sındaki yaftada ve birkaç Atatürk heyke
linin kaidesinde kalan "Hâkimiyet kayıt
sız şartsız milletindir" özdeyişinin anla
mını benimsiyorsa, bu tür davranışlardan 
dikkatle ve itina ile kaçınsın. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bayazıt. 

Sayın Bayazıt'ın Başkanlık Divanına 
matuf eleştirilerini Başkanlık Divanı na
zarı itibara alacaktır. 

Şahsım itibariyle, haklı olduğunu ka
bul ediyorum. Arkadaşlarımızla görüştük
ten sonra, tatbikatı bu yolda yapmak im
kânına sahip olacağız. (SHP sıralarından 
"Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 

2. —Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'm, üniversite öğrencilerinin sorunları ile 
alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Hasan Celal Güzel'in cevabı 

BAŞKAN — Siirt Milletvekili Ab
durrezak Ceylan, öğrenci ve yurt sorun
larıyla ilgili gündem dışı söz istemişlerdir. 

Sayın Ceylan'a söz veriyorum; buyu
run. 

Sayın Ceylan, süreye riayet edilme
sini önemle rica ediyorum. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hızlı nüfus artışından dolayı, ülke nüfu
sumuzun yüzde 56'smın yaşı 21'in altın
dadır. Bu gençlik, en önemli ve en kıymetli 
varlığımızdır, devletin geleceğinin temina
tıdır. Devlet, bu genç toplum için, ekmek, 
su ve hava kadar önemli olan eğitim im
kân ve fırsatını sağlamak zorundadır. 

Ülkemizde her yıl, ortalama 1 milyo

nun üzerinde çocuk ilkokullara kaydını 
yaptırıyor. 1988-89 öğretim yılında okul
lara devam eden öğrenci sayısı 11 milyo
nun üzerindedir. 

Gençliğimizi çağın ihtiyaçlarına uy
gun bir şekilde yetiştirmek, onları mutlu 
ve müreffeh bir hayat seviyesine kavuştu
racak bir meslek ve iş sahibi yapmak, dev
letin en önemli görevlerinden biridir. 
Gençliğini yarınlara en iyi şekilde hazır
layan, gençlik meselelerini ilmî, gerçekçi 
ve uzun süreli tedbirlerle çözüme kavuş
turan ülkeler, geleceklerini güven ve hu
zur altına almış olurlar. Biz de, gençliği
mizi, millî, manevî ve moral değerlerimi
ze bağlı ve saygılı bir muhtevada yetiştir
mek, gelişen teknoloji ve ekonominin is
tek ve ihtiyaçlarına uygun bir tarzda eği
time tabi tutmak ve hayata hazırlamak zo
rundayız. Bu konuda yapılacak yatırımı, 
devletin en önemli ve değerli altyapı hiz
meti kabul ediyoruz. 

İlim ve teknolojinin hızla geliştiği, 
sosyal ve kültürel yapının değişikliklere 
uğradığı, bilgisayar çağının başladığı ve 
yıldızlar harbine doğru hızla gidildiği 20 
nci Asrın son yıllarında, Türk Milleti ola
rak, varlık mücadelesinde başarı sağlaya
bilmemiz, ülke kalkınmasını istenilen za
man ve seviyede gerçekleştirebilmemiz, 
her şeyden önce, çok sayıda üstün vasıflı 
gencin, ilim zihniyetiyle, sağlıklı ve üstün 
moral güce sahip olarak yetiştirilmesine ve 
millet hizmetine hazır hale getirilmesine 
bağlıdır. 

Bu inançla, çok önemli gördüğümüz 
bir konuyu (Üniversitelerimize devam 
eden gençlerimizin yurt meselesini) hu
zurlarınıza getirmek istiyorum. Türk yük
seköğretiminin çağdaş bir yapıya kavuş
turulmasına; üniversitelerimizin, cumhu
riyete, demokrasiye ve hür parlamenter re
jime, manevî değerlere saygılı, devletine 
güven duyan, insanını seven gençler ye
tiştirmesine Doğru Yol Partisi olarak önem 
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verdiğimizi ve bu konuda çok hassas ol
duğumuzu belirtmek isterim. Türk genç
liğini, araştıran kafa, çare arayan zekâ ve 
hür irade olarak gören Doğru Yol Partisi, 
milletimizin ümidi, geleceğimizin teminatı 
olan üniversite gençliğinin barınma, sağ
lık ve beslenme gibi çok önemli meseleler 
ile karşı karşıya bulunduğunu, iktidarın 
bu konularda yeterli hassasiyeti gösterme
diğini ve gerekli yatırımları yapmadığını 
üzüntü ile takip etmekteyiz. Genel bütçe
den, eğitim ve sağlık hizmetlerine ayrılan 
payın her yıl giderek azalması, iktidarın 
bu önemli konulara bakış açısını göster
meye yeterlidir. 

29 üniversiteye, 400 binin üstünde 
öğrenci devam etmektedir. Bu öğrencile
rin ancak 60 bini devlet yurtlarında kala
bilmektedir. Diğer bir ifadeyle, üniversi
teye devam eden her 7 öğrenciden ancak 
bir tanesi devlet yurtlarında kalabilme 
şansına sahiptir. Yükseköğretim Kredi ve 
Yurtlar Kurumuna müracaat eden öğren
cilerin ancak yüzde 40'ının yurtlara alı
nabildiği bilinmekte olup, birkaç misal ve
rerek, hizmetin ne kadar yetersiz kaldığı
nı takdirlerinize bırakacağım. 

Ankara'da 4 üniversiteye devam eden 
öğrenci sayısı 100 bine yaklaşırken; Anka
ra'daki yurt kapasitesi 14 bin civarında
dır. 

İstanbul'da 6 üniversitede 90 bin öğ
renci öğrenim görüyor, yurt kapasitesi 11 
bindir. 

12 bin öğrenciye sahip Konya Selçuk 
Üniversitesinde hizmet veren yurt kapa
sitesi 2 bindir. 

Diğer üniversitelerimizin durumu da 
aynı acıklı tabloyu göstermektedir. 

ANAP İktidarı, "Son yıllarda yurt 
yapımına önem verdiğini, yuıtlardaki ya
tak sayısını artırdığını" söylemektedir. Ye
ni yapılan yurtlar bu görüşü doğrulamak
ta ise de, 1980 öncesi yurt yatak sayısı ile 
bugünkü yatak sayısı mukayese edilecek 

olursa, ülkemizde 8 yıllık dönem içerisin
de ciddî bir artışın olmadığı kolayca an
laşılır. Zira, 1980 öncesinde bakanlığa bağ
lı bütün eğitim enstitülerinde ve yüksek 
öğretmen okullarında yatılı öğrenciler için 
yatakhane tipi yurtlar vardı. Bu yurtlar 
bugün kapatılmış, dershane olarak kulla
nılmaya başlanmıştır; böylece, büyük ka
pasite boşluğu meydana gelmiştir. Ayrıca, 
birçok ilimizin, özel idareler veya dernek
ler vasıtasıyla işletilen, Ankara ve İstan
bul'da açtığı, kapasiteleri küçümsenmeye
cek boyutta, çok sayıda yurtlar vardı. Bu 
yurtlar da anarşik olaylar ileri sürülerek 
12 Eylül 1980'den sonra kapatılmıştır. Ge
rek yüksek okul yatakhanelerinin ve gerek
se iller adına faaliyet gösteren yurtların ka
patılmasıyla meydana gelen kapasite nok
sanlığını, yeni yapılan yurtların ancak ka
patabildiğim, 1980 öncesine göre yurt-
yatak sayısında, iktidarın iddia ettiği gibi 
bir artışın olmadığını görürüz. Görülüyor 
ki, üniversite gençliğimiz barınma konu
sunda çok sıkıntılı bir dönem yaşamakta
dır. Gençlerimizin büyük bir bölümü, çok 
sağlıksız ve gayrimüsait yerlerde barınmak 
zorunda kalmaktadır. Bir kısmı ise yük
sek kira ödeyerek evlerde kalmakta ise de, 
bu defa da aileler çocuklarını okutma pa
hasına, ailenin diğer fertlerini geçim sıkın
tısına sokma durumu ile karşı karşıya kal
maktadırlar. 

Öğrencilerin barınma yetersizliği bir
takım psikolojik ve sosyolojik rahatsızlık
ların meydana gelmesine sebep olmakta
dır. Bu da, gençlerimizi topluma ve dev
letine küskün hale sokan sebeplerin başın
da yer alan bir husus olarak görülmekte
dir. Öğrencilerin yeterli gıdayı alamadık
ları, bunun sonucu sağlıksız bir nesil ye
tiştirildiği de konunun ayrı bir üzücü yö
nü sayılmaktadır. 

Ailelerinden yeterli yardımı almayan 
öğrenciler, gayrimüsait işlerde çalışarak 
bir kazanç temin etme mecburiyetinde 
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kalmaktadırlar. Bu durum, öğrencilerin 
sosyal meseleler ile karşı karşıya gelmele
rine ve başarılarının azalmasına tesir eden 
ayrı bir faktör olarak karşımıza çıkmak
tadır. Asgari ücretin 120 bin lira olduğu 
bir ülkede, bir üniversite öğrencisinin bir 
aylık masrafının asgari 200-300 bin lira 
arasında değiştiğini söylersek, gençlerimi
zin ve ailelerinin okuma-yaşama ikilisi 
arasında nasıl bir mücadele verdiğini, ne 
büyük fedakârlıklara ve mahrumiyetlere 
katlandığını görebiliriz. 

Sayın Bakan Hasan Celâl Güzel'in 
gayretleriyle öğrenci kredilerinin artırıl
masını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, 
Sosyal Yardım Fonu desteğiyle 20 bin li
raya çıkarılan bu kredilerin, artan hayat 
pahalılığı karşısında ne kadar yetersiz ol
duğunu anlatmaya lüzum görmedim. Esa
sen, 1960lı yıllarda üniversite gençliğine 
verilen kredinin alım gücü, bugünün 
70-80 bin lirasına eşittir. Bugüne göre kre
dilerin en az 70-80 bin liraya çıkarılması 
gerekir ki, 1960'lı yıllarda verilene ulaşa
bilsin. 

Ülke gençliğini yarının Türkiyesine 
hazırlarken, iktidarın çok sık telaffuz et
tiği 21 inci asra göre yetiştirirken, onları 
maddî ve manevî bunalıma düşürmeye
cek; gençliği, devletine ve milletine güven 
verecek bir yaşam ve yetişme ortamı ha
zırlayacak tedbirlerin devlet tarafından 
alınmasını istiyoruz. Bu konuda, Hükü
metin, ciddî, sürekli ve kalıcı hizmetler 
yapmasının gerektiğine inanıyorum. 

Ülke gençliğinin meselelerine el at
mayan, bunları samimî bir yaklaşımla çöz
meyen, üniversitelerin nabzını elinde bu
lundurmayan ülkelerin geleceğinin huzur 
ve güven içinde olduğunu söylemek müm
kün değildir. 

Gösterişli geziler, masraflı açılış tö
renleri bir tarafa bırakılmalı; gençliğin, 
barınma, sağlık ve beslenme meselelerine 
acil ve ciddî çözümler getirilmelidir. 

Bu konuda Hükümeti uyarmayı gö
rev sayıyorum. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ceylan. 

Buyursunlar Sayın Bakan. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

M İ L L Î E Ğ İ T İ M G E N Ç L İ K V E 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; Sayın Ceylan'm, gençliğin yurt ve 
kredi meseleleri üzerinde durmasını, ön
ce şükranla karşıladığımı ifade etmek is
terim. 

Gerçekten, bugün Türkiye'de genç
liğin çok çeşitli meseleleri arasında, barın
ma ve burs-kredi meseleleri de vardır. An
cak, iddia edildiği gibi, iktidarımız döne
minde bu ihmal edilmiş de değildir aksi
ne, -1983 öncesinin rakamlarını ifade et
mek istiyorum- 1983 öncesinde, 65 yıllık 
cumhuriyet döneminde yapılan 47 bin ya
tak kapasitesine mukabil, bugün bizim 
yurtlarda ulaştığımız nokta 112 bin yatak 
kapasitesidir. Hesap açıktır, yani bütün di
ğer dönemlerden daha fazlasını biz beş yıl
lık iktidarımız döneminde yapmışızdır. 
Özellikle 1985 ve 1986 yıllarında prefab
rik elemanların kullanılması ile -bazı 
problemlere rağmen- yurtlarda önemli öl
çüde yatak kapasitesi artışı sağladık. An
cak, bunun yeterli olmadığını itiraf etmek 
lazımdır. Şu anda, hesaplarımıza göre 20 
bin öğrencimiz açıktadır. Ancak bu, tale
bin yüzde 40'ınm karşılandığı şeklindeki 
iddiaya da uymamaktadır. Çünkü, bize 
gelen taleplerin yüzde 80'den daha fazla
sını karşılamış durumdayız. Ama bunun
la, bu 20 bin öğrencinin açıkta kalması
nın önemsiz olduğunu da, gayet tabiî, söy
lemek istemiyorum. 

Önümüzdeki günlerde kısa vadeli 
olarak, kiralama yolunu da kullanmak su
retiyle, açıkta kalan öğrencilerin barınma
sı hususunda elimizden geleni yapacağız. 
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Ancak, bu çare değildir; kısa vadelidir, be
lirli bir dönem içinde yükseköğrenim 
gençliğimizin barınma meselesinin mut
laka halli icap etmektedir. Bunun için de 
1992 yılma kadar bir program yaptık. 1992 
yılının başında bizim 150 bin yatak kapa
sitesine ulaşarak, o zamanki öğrenci sayı
sını da göz önüne aldığımızda, barınma 
problemini halletmiş olmamız gerekmek
tedir. 

Kredi meselesine gelince: 1968 yılını 
eğer baz kabul edersek, 1988 yılı itibariy
le 1968 yılında verilen 350 liraya muka
bil, bizim 66 800 lira kredi vermemiz ge
rekmektedir. Buna rağmen, aradan geçen 
dönemlerde, çok çeşitli hükümetler dö
nemlerinde, uzun bir ihmal neticesinde, 
bu miktar, 1988 yılına gelinceye kadar 
6 600 lira olarak teşekkül etmiş, bu yüz
den de krediler, yükseköğrenim gençliği 
tarafından "simit kredisi" adı altında 
isimlendirilmeye başlanmıştır. 1988 yılının 
başlangıcında -sizin de beyan ettiğiniz gi
bi, teşekkür ederim- gerçekten, 20 bin li
raya -net olarak- çıkardık ve üç mislinden 
fazla artış sağladık. Ancak, bu dahi, 1968 
yılına oranla üçte bir miktar seviyesindir. 

Ancak, şunu ifade etmek gerekir ki: 
1968 yılında kredi verilen öğrenci sayısıy
la, toplam kredi miktarını sabit fiyatlarla 
değerlendirdiğimizde, 1968 yılma göre, 4,6 
misli, yani beş misline yakın, daha fazla, 
devlet krediler için reel değerlerle finans
man temin etmektedir. Yani, devletin po
litikasında 20 senede şöyle bir değişiklik 
olmuştur: Daha fazla öğrenci sayısına, da
ha az miktarda kredi verilmiştir. Bu yıl
dan itibaren, ek vereceğimiz öğrenci sa
yısını biraz daha sınırlayıp, öğrenci başı
na vereceğimiz kredi miktarını artırma 
politikasını düşünmekteyiz. Bu takdirde, 
önümüzdeki yıl, hiç değilse bir önceki yı
la göre fiyat artışları sebebiyle kaybolan 
miktarı telafi edecek bir seviyeye ulaşma
yı düşünüyoruz. 

Bu arada, bu vesileyle Yüce Mecli
sin huzurunda şunu özellikle arz etmek is
tiyorum; Gençlik için, eğitim için -yılların 
birikimiyle- finansman miktarı fevkalade 
sınırlıdır, fevkalade azdır. Bunu devlet po
litikası halinde, iktidar muhalefet ayırımı 
yapmadan mutlaka göz önüne almalı, te
lafi etmeliyiz. Aksi takdirde -çok söylüyo
ruz, doğrudur- slogan haline getirmeyi bil
hassa istiyoruz ve muhalefet partilerinin 
sayın mensuplarının da bize bu konuda 
destek olduğunu şükranla müşahade edi
yoruz. 21 inci Yüzyılı önümüzde bir he
def olarak almış bulunuyoruz. Onun için, 
diğer bütün yatırımları, diğer bütün har
camaları ihmal etme pahasına, eğitime ve 
gençliğe önem vermemiz ve tahsisleri da
ha fazla artırmamız gerekir. 

Bu duygularla, bu vesileyle gençliğin 
problemlerini gündeme getirme imkânı 
verdiği için, Sayın Ceylan'a tekrar teşek
kür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

3. — izmir Milletvekili Erol Güngör 'ün pa
muk taban fiyatları ve pamuk üreticisinin sıkıntı
ları ile tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin için
de bulunduğu sorunlar ve uyguladıkları pamuk po
litikalarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sa
yın Erol Güngör, pamuk taban fiyatları ve 
tarım satış kooperatifleri birliklerinin pa
muk politikaları hakkında söz istemişler
dir, kendilerine söz veriyorum. 

Buyursunlar efendim. (SHP sırala
rından alkışlar) 

EROL GÜNGÖR (İzmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Ege bölge
sinde pamuk üreticisinin durumu ve ta
rım satış kooperatifleri birliklerinin için
de bulunduğu sorunlarla ilgili söz almış 
bulunuyorum. Yüce Meclise saygılarımı 
sunuyorum. 
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Pamuk, ülkemiz ekonomisinde 
önemli yeri olan bir tarım ürünü olup, tek
stil sanayiinin olduğu kadar harp sanayi
inin de önemli bir hammaddesidir. Pa
muk, ayrıca bir yağ bitkisidir. Pamuk çe
kirdeğinden elde olunan yağ gıda sanayi
inde kullanılmaktadır. Artakalan küspesi 
ise proteini yüksek bir hayvan yemi ola
rak büyük önem taşımaktadır. Pamuk, ta
rım ürünleri ihracatımızda da önemli bir 
yer işgal etmektedir. Küdü pamuk ürünü
nün maliyet unsurlarının başlıcalarının 
tarla kirası, gübre, tarımsal mücadele ilaç
ları, akaryakıt, traktör ve ekipmanları, su
lama ücretleri, işçilik gibi tarımsal girdi
ler ile, tarım sektörüne uygulanan faizler 
teşkil etmektedir. Tarım girdi fiyatlarına 
kısaca göz atarsak; 1987 yılı sonunda bir 
kilogramı 69 lira olan amonyum sülfatın 
şu anda 130 lira, 1987 yılı başında kilosu 
115 lira olan 20-20 kompoze gübrenin şu 
anda 224 lira, 1987 yılı sonunda litresi 202 
lira olan mazotun şu anda 400 lira -ki, bu
gün gelen zam bunun dışındadır- olduğu
nu görmekteyiz. Gübrede artış yüzde 90 
ila yüzde 95'tir. Motorindeki artış yüzde 
100'dür. Traktör fiyatlarında ise, 1987 yı
lı sonunda 7 milyon 990 bin lira olan 
Massey-Ferguson traktörünün, şu anda 20 
milyon liranın üzerinde satıldığını gör
mekteyiz. Ziraî mücadele ilaçları ise dö
vize bağlı olduğundan, onda artış oran
larını takip etmek son derece zordur; yüz
de 200 ila yüzde 300 arasında değişmek
tedir. 

1988 yılı ürünü kütlü pamuğa, Türki
ye Ziraat Odaları Birliği, standart-1 için 
880 lira maliyet tespit etmiş, yüzde 30 üre
tici kârını ilave ederek 1 144 lira taban fi
yat verilmesini talep etmiştir. Maliyeti 880 
lira olan pamuğa, Hükümet standart-1 
için 870 lira fiyat belirlemiştir. Geçen yıl 
Tariş'çe uygulanan 600 liralık fiyata göre 
kütlü pamuk fiyatındaki artış yüzde 45'tir. 
Tüccardaki 700 liralık fiyata göre, kütlü 

pamuk fiyatındaki artış ise yüzde 26 civa
rındadır. Girdi fiyatlarındaki yüzde 90 ila 
200 arasındaki artışlara ve enflasyon ora
nındaki yüzde 80'e rağmen, kütlü pamuk 
fiyatına yüzde 45 oranında zam yapılma
sı, pamuk üreticisini hayal kırıklığına uğ
ratmıştır. Bu fiyatlarla pamuk alamayaca
ğını anlayan Tariş, devlet destekleme alı
mı dışına çıkarak, bünye alımına dönmüş
tür. Kâr ve zararı ortaklara ait olmak üze
re, standart-1 uzun elyaf pamuğun fiyatı
nı 960 lira olarak belirlemiş, diğer kalite
lerin fiyatlarını da buna göre düzenlemiş
tir. Ortak olmayan üreticinin kooperatif
lere ürününü teslim etmesi halinde de 
yüzde 10 hizmet komisyonu alacağını ilan 
etmiştir. 

Tariş bu fiyatlarla alımlara başlamış; 
ancak, üreticiye aldığı ürünün parasını 
ödeyecek krediyi sağlayamadığından, üre
ticilere çok cüzî ödemeler yaparak, baki
yesini iki üç ay sonra ödeyebileceğini bil
dirmiştir. Zaten, Ziraat Bankasının çiftçiye 
kredi veremeyecek duruma düşmesi nede
niyle, Ziraat Bankasından yeterli krediyi 
alamayan pamuk üreticisi, Ege Bölgesin
de kendi bankası olan Millî Aydın Banka
sından da Anavatan İktidarının iç çelişki
leri nedeniyle, banka yönetimini zamanın
da oluşturamadığından, bu bankadan da 
hiç kredi alamamıştır. Pamuk üreticisi, 
kendisine sahip çıkması gereken kredi ku
ruluşlarından yeterli krediyi alamayınca, 
ticarî bankalardan, tefeciden ve pamuk 
tüccarından borç para almak mecburiye
tinde kalmıştır. İşte bu kredi borçlarının 
ve diğer borçlarının ödeme zamanı geldi
ğinde, pamuk üreticisi bu borçlarını öde
yebilmek için, pamuğunu, ödeme yapa
mayan Tariş yerine, tüccara satmak zorun
da kalmaktadır. Tüccar da üreticinin zor 
durumda olduğunu gördüğünden, pamuk 
fiyatlarını düşürmeye başlamıştır. Şu an
da, tüccar, uzun eylaftır, kısa elyaftır göz
etmeksizin, 700 ila 750 lira arasındaki 
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fiyatlarla üreticinin pamuğunu almakta
dır. Şu anda toplanan pamuklar en kali
teli pamuklardır. Bölgede yağış başlamış
tır; artık kalite düşecektir. En iyi pamu
ğunu maliyetin altında satmak mecburi
yetinde kalan pamuk üreticisi, önümüz
deki günlerde daha düşük fiyatlarla pamu
ğunu satmak mecburiyetinde kalacaktır. 
Şu anda devlet, pamuk üreticisini tücca
rın insafına terk etmiş durumdadır. 

Pamuk üreticisinin tamamına yakın 
kısmı, pamuk toplayan işçilerine pazar pa
rası veremediği için, kasabalarda pazar 
kurulduğu günlerde işçisinden kaçmakta
dır. "Nasılsınız?" diye sorduğumuz pa
muk üreticisi bize, "Pamukda pamuk üre
ticisi de sürünüyor'' diye yanıt vermekte
dir. 1988 yılı ürününün parasını ödeme
yen Tariş, üreticisinin bu zor durumuna 
rağmen kampanya döneminden öne öde
yeceğini vaat ettiği 1986-1987 iş yılı kârı 
olan 16 milyar lirayı da ortaklarına öde
memektedir. 

1988 ürünü pamuk taban fiyatı ilan 
edildikten sonra, üreticinin nabzını yok
lamak üzere seçim bölgesi olan Manisa'
ya giden Ulaştırma Bakanı Sayın Ekrem 
Pakdemirli, üreticilerin taban fiyatlarının 
yetersizliğinden şikâyet etmesi üzerine, 
"Pamuğunuzu 870 liradan aşağıya satma
yın, Amerika Birleşik Devletlerinde ku
raklık oldu, bu fiyatlar yükselecek; 
bekleyin'' demiştir. Üreticiler bize, Sayın 
Pakdemirli'ye bu konudaki gelişmeleri 
kendilerine bildirmelerini istememizi söy
lemektedirler. Bu sözleri söyleyen Sayın 
Ekrem Pakdemirli de herhalde pamuk 
üreticisinin 700 ila 750 lira arasında fiyat
larla pamuk satmakta olduğunu, buna da, 
içinde bulunduğu hükümetin, kooperatif 
birliklerine gerekli krediyi sağlayamama-
sının neden olduğunu herhalde biliyorlar-
dır. 

Anavatan iktidarının bu tutumu, pa
muk üreticisini perişan etmiştir. Ege Böl

gesinde "Pamuk dalı alçak olur; ama dü
şen iflah olmaz'' diye bir deyim vardır. Bu 
deyimi bugünlerde pamuk üreticisi sık sık 
tekrarlamaktadır. Çünkü, Anavatan İkti
darı pamuk üreticisini bir daha iflah ol
mayacak şekilde pamuk dalından düşür
mektedir; elbet, üreticiler de bunun kar
şılığını Anavatan'a vereceklerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Pamuk üreticisi, taban fiyatlar ilan edil
diğinde, bu fiyatın yeniden gözden geçi
rileceğini umuyordu. Şimdi bu umudunu 
bir kenara bırakmış, ortağı olduğu tarım 
satış kooperatiflerinin, ürünlerinin bede
lini peşin ödeyecek olanaklara kavuşturul
masını istemektedir. 

Sayın Hükümetten, bizlere feryat 
eden üreticiler adına rica ediyoruz; zaman 
geçirmeden tarım satış kooperatifleri bir
liklerine gereken parasal olanakları sağla
yıp, pamuk üreticisini perişan durumdan 
kurtarınız. Aksi takdirde, pamuk üretici
si, bir daha pamuk üretemeyecek duruma 
düşecek ve ülkemiz, pamuk ithal etmek 
mecburiyetinde olan bir ülke durumuna 
gelecektir. „ 

Yüce Kurula saygılarımı sunuyorum. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Gündeme geçiyoruz. 

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

I. — izmir Milletvekili Wi Aksoy ve 40 
arkadaşının, tütün tekelinin kaldırılmasından son
ra tütün üretim ve tüketimindeki gelişmelerin ülke
mizde ekonomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırmasına ilişkin önergesi (10/33) 

BAŞKAN — 2 adet Meclis araştır
ması önergesi vardır, ayrı ayrı okutup bil
gilerinize sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Tütün Tekeli Yasası, ANAP İktidarı 
tarafından bir gecede kaldırılmıştı. Türk 
tü tününün sözde daha olumlu koşullara 
kavuşturulması için bu yasal düzenleme
nin yapıldığı, gerekçe olarak açıklanıyor
du. 

Türkiye'deki tütün tüketimi her yıl 
düzenli olarak yüzde 6 civarında artmak
tadır. Oysa son yıllarda, başta ABD olmak 
üzere, tüm Batı dünyasında tütün tüketi
mi düşmektedir. ABD'de sigaraya karşı 
kurulan derneklerin başlattıkları kampan
ya, artan vergiler, dış rekabet sigara tüke
timini azaltmıştır. Ayrıca, çokuluslu siga
ra tekellerinin daha ucuz Brezilya tütünü
ne yönelmeleri ABD'de tütün stoklarını 
artırmış ve tütün üreticileriyle şirketleri
ni zor durumda bırakmıştır. 

Türkiye'de 1965'lerden sonra yaban
cı ve yerli özel sermaye, tütün alanına gir
meyi istemiş ve bu konuda uzun yıllar ka
muoyu oluşturmaya çalışmıştır. Tekelde
ki sigara üretiminin zaman zaman düşme
si ve uzun sigara kuyruklarının oluşması
nın nedeni budur. Tüm bunlara karşın uy
gun ortam yaratılamamıştır. Özel ve ya
bancı sermayenin bu alana girmesi, 12 Ey-
lül'ün yapılması ve ANAP'm iktidara gel
mesiyle gerçekleşmiştir. Böylece ülkemiz, 
ABD tütünü için yeni bir tüketim alanı 
olabilecek duruma getirilmiştir. İthal yo
luyla getirilen yabancı marka sigaralara 
alıştırılan halkımız, giderek çok büyük 
oranda yabancı tütün tüketir hale gelmiş
tir. Örneğin, 12 Eylül öncesi hiç sigara rek
lamı yapılmazken, bugün T R T dışında, 
her yerde yoğun bir sigara reklam kam
panyası sürdürülmektedir. 

1896 yılında ilk kez puronun dış sar
gıları için ABD'den tütün ithal ettik. Ara
dan 92 yıl geçti. Günümüzde tekrar 
ABD'den 1 550 ton tütün ithal ediyoruz. 
Gazeteler, Tekelin ithal ettiği tütünle To

kat Sigara Fabrikasında Amerikan tipi si
gara üreteceğini yazmaktadırlar. 

Şu anda ülkemiz çokuluslu tütün şir
ketlerinin taarruzu altındadır. R J . Rey-
nold sigara kumpanyası, Tekel ve ülkemiz
deki bir holdingle birlikte, Samsun'da 
VVinston, Salem, Camel sigaralarını üret
mek istemektedirler. ABD Tütüncüler 
Birliği ise, tütünlerin Amerika'dan getiril
mesi koşulunu öne sürmektedir. 

Çokuluslu şirketler, ellerinde bulu
nan eskimiş makineleri, Türkiye'ye ücret
siz veya çok ucuz fiyatla satmak istemek
tedirler. Böylece ABD'deki tütün stokları 
eriyecek, ucuz emek cenneti Türkiye'de 
kârlarına kâr eklenecektir. 

Ülkemizde yetiştirilen tütün küçük 
yapraklı şark tipi tütündür. Zayıf ve kıraç 
topraklarda yetişmektedir. Türkiye'de üç 
milyon civarında aile geçimini şark tipi tü
tün yetiştirerek kazanmaktadır. 

Yabancı tütün ülkemize girince her
kes bu tütüne alışacaktır. O zaman, İtal
ya örneğinde olduğu gibi, ülkemizde üre
tilen tütün yabancı tütüne katkı malzemesi 
olmaktan başka bir işe yaramayacaktır. 
Böylece, üreticimizin ürettiği tütün, elin
den yok pahasına çıkacak ve tütün dike
mez hale gelecektir. 

Yukarıdan beri sıraladığımız neden
lerle; ülkemizin ekonomik, tarımsal ve sos
yal yönden çok büyük zararlara uğrama
sı tehlikesiyle karşı karşıyayız. 

Bu nedenlerle Anayasa'nm 98 inci ve 
T B M M İçtüzüğû'nün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca Meclis araştırması 
açılmasını saygı ile arzederiz. 

Veli Aksoy (İzmir) 
Erdal Kalkan (Edirne) 
K.Kemal Anadolu (İzmir) 
Ekin Dikmen (İçel) 
Yusuf Kenan Sönmez (İstanbul) 
Vedat Altun (Kars) 
Tevfık Koçak (Ankara) 
Hilmi Ziya Postacı (Aydın) 
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M. Tahir Köse (Amasya) 
Mehmet Turan Bayazıt (izmir) 
Etem Cankurtaran (İçel) 
Mahmut Almak (Kars) 
İrfan Gürpınar (Kırklareli) 
Rıza Yılmaz (Ankara) 
Mustafa Yılmaz (Gaziantep) 
Halil Çulhaoğlu (İzmir) 
Hasan Fehmi Güneş (İstanbul) 
Güneş Gürseler (Tekirdağ) 
Yaşar Yılmaz (Ankara) 
Ayhan Arifağaoğlu (Artvin) 
1 Önder Kırlı (Balıkesir) 
Mehmet Fuat Erçetin (Edirne) 
İlhami Binici (Bingöl) 
Necar Türkcan (İzmir) 
Ömer Çiftçi (Ankara) 
M. Cevdet Selvi (Eskişehir) 
Fehmi Işıklar (Bursa) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Turhan Hırfanoğlu (Hatay) 
Mahmut Keçeli (Adana) 
Erol Güngör (İzmir) 
Abdullah Sedat Doğan (Adana) 
A. Rıza Sirmen (Kocaeli) 
Musa Gökbel (Muğla) 
Cemal Seymen (Nevşehir) 
Adnan Keskin (Denizli) 
Ahmet Türk (Mardin) 
Mehmet Ali Eren (İstanbul) 
Salih Sümer (Diyarbakır) 
Ali Uyar (Hatay) 
Orhan Veli Yıldırım (Tunceli) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susundaki öngörüşme, sırasında yapıla
caktır. 

2. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 42 
arkadaşının, yabancı sigara ithalinin Türk tütün
cülüğünü ve sigara sanayiini çıkmaza soktuğu id
dialarını tespü etmek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Tütün, dünya ticaretinde önemli bir 
sanayi ürünüdür. 

Ülkemiz tütün üretimi bakımından 
elverişli ekolojik şartlara ve potansiyele sa
hiptir. 

Dünyanın en kaliteli Şark tütünleri
ni yetiştiriyoruz. Bitlis ve Şemdinli tütün
leri yabancı sigara imalinde çok müsait 
bulunmaktadır. Diğer menşeli tütünleri
miz, Amerikan Virjinia tipine en yakın ve 
kaliteli tütünlerdir. Birçok ülke, kendi tü
tünlerinin kalitesini yükseltmek için, bi
zim tütünlerimizi arar hale gelmiştir. Yur
dumuzda 400 000 aile tütünle uğraşır. 
200 000 dönüm tütün ekilir. 

Tütün ekicisi, fidelemekten, denk 
yapmaya kadar, her safhada 14 ay durup 
dinlenmeden, bıkıp usanmadan gecesini 
gündüzüne katarak çalışır. Fidelerin yetiş
tirilmesinde, sökülüp tarlaya dikilmesin
de, çapalanmasmda, kırılıp dizilmesinde, 
kurutulup muhafaza edilmesinde ve denk-
lenmesinde aile fertleri ile büyük bir uğ
raş verilir. Tütün bir aile ziraatıdır. 

Son yıllarda Türk tütüncülüğü ve si
gara sanayii büyük bir çıkmaza sokulmuş
tur. 

1980 - 228 000 ton 
1981 - 168 000 ton 
1985 - 177 000 ton 
1987 - 170 000 ton 

Tütün üretimi 1980'den itibaren he
men hemen devamlı surette azalmıştır. 
1987 yılı üretimi, 1980 yılına göre yüzde 
23 daha düşüktür. 

Bu nedenle, ülke genelinde tütün ta
rımı ile meşgul olan aile sayısında yüzde 
28, tütün tarımı yapılan alanda yüzde 34 
ve üretimde yüzde 23 nispetinde bir azal
ma olmuştur. 
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Yabancı sigara ithali bunun sebebi
dir. 1984'te toplam filtreli sigara tüketfmi 
içinde payı yüzde 2,9 olan ithal sigara tü
ketimi, 1985'te yüzde 6,9;, 1986'da yüzde 
11,2; 1987'de de yüzde 12,7 oranında ar
tarak, yaklaşık 8 000 ton düzeyine çıkmış
tır. Değişik yollarla getirilip tüketilen si
garalar bu miktarların dışındadır. Tütün 
ihracatı da gittikçe sıfıra yaklaşmaktadır. 

92 yıl sonra Amerika'dan 1 550 ton 
tütün ithali yine ve yanlış bir adım olmuş
tur. 

Sosyal boyutlu olan Türk tütüncülü
ğünü Amerika'ya ve onun Türkiye uzan
tılı çıkarcı üç-beş kişiye kurban etmemek 
için zor dönülecek bir noktaya gelmeden, 
Anayasanın 98 nci ve içtüzüğün 102 nci 
maddeleri uyarınca Meclis araştırması 
açılmasını arz ederiz. 

Ali Eser (Samsun) 
. Ahmet Küçükel (Elazığ) 

İsmail Köse (Erzurum) 
Tevfık Ertüzün (Zonguldak) 
Cavit Çağlar (Bursa) 
Haydar Baylaz (Bingöl) 
Alaettin Kurt (Kocaeli) 
Doğan Baran (Niğde) 
Mehmet Korkmaz (Kütahya) 
Atilla İmamoğlu (K.Maraş) 
Hasan Namal (Antalya) 
M. Halit Dağlı (Adana) 
Ömer Şeker (Konya) 
Ertekin Durutürk (İsparta) 
Ahmet Neidim (Sakarya) 
Ümit Canuyar (Manisa) 
Ahmet Uncu (K.Maraş) 
İrfan Demiralp (Samsun) 
Mehmet Çakıroğlu (Trabzon) 
Güneş Müftüoğlu (Zonguldak) 
Süleyman Çelebi (Mardin) 
Ali Rıza Septioğlu (Elazığ) 
Sümer Oral (Manisa) 
Onol Sakar (Manisa) 
Vefa Tanır (Konya) 
Nafiz Kurt (Samsun) 

Esat Kıratlıoğlu (Nevşehir) 
Adil Aydın (Antalya) 
Ferit Bora (Diyarbakır) 
Fuat Kılcı (İzmir) 
Abdulkadir Cenkçiler (Bursa) 
Şinasi Altıner (Zonguldak) 
Zekeriya Bahçeci (Antalya) 
Baki Durmaz (Afyon) 
Latif Sakıcı (Muğla) 
Mustafa Çorapcıoğlu (Balıkesir) 
Hüseyin Özalp (Samsun) 
Orhan Şendağ (Adana) 
İbrahim Gürdal (İsparta) 
Turgut Yaşar Gülez (Bolu) 
Abdullah Ulutürk (Afyon) 
Selahattin Kılıç (Adana) 
Hasan Ekinci (Artvin) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Önerge, gündemde yerini alacak, 

Meclis araştırması açılıp açılmamasına 
ilişkin ön görüşme, sırasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 
2547 saydı Kanunda Değişiklik Yapûmasvna Dair 
Kanun Teklifinin içtüzüğün 38 inci maddesi ge
reğince doğrudan gündeme alınmasına dair önerge
si (2/49, 4/35) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 inci mad
desine göre verilmiş doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi vardır, okutup, 
oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2547 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair 2/49 esas numaralı kanun tek
lifimin, bekleme süresi dolduğundan, İç
tüzüğün 38 inci maddesi gereğince Genel 
Kurul gündemine alınmasını saygıyla arz 
ederim. 

Öner Miski 
Hatay 

BAŞKAN — Önerge üzerinde usul 
tışması açıyorum. 
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İki lehte, iki aleyhte olmak üzere, 
dört arkadaşıma söz vereceğim. Buna, 
önerge sahibi ve Komisyon da dahildir. 

Lehte ilk sözü önerge sahibi Sayın 
Miski'ye veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Miski. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 4.11.1981 ta
rih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanu
nunun 44 üncü Maddesinde Değişiklik 
Yapılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi
min, Meclis İçtüzüğünün 38 inci madde
si gereği, Genel Kurul gündemine alınma
sı için görüşlerimi bildirmek üzere kürsüye 
gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42 nci 
maddesi, "Kimse, eğitim ve öğrenim hak
kından yoksun bırakılamaz" demektedir. 
Gençlerimizin öğrenme, eğitim hakları 
Anayasamızın teminatı altına alınmış bu
lunmaktadır. Buna karşın, halen ülkemi
zin en önemli sorunlarından birisi, eğitim 
ve öğretim sorunudur. Bugün, ülkemizin 
bazı köylerinde ilkokul, bazı kasabaların
da ortaokul ve lise yoktur; olsa da, birço
ğunda öğretmen eksiklikleri nedeniyle, 
gençlerimize istenilen nitelikte eğitim ve
rememekteyiz. Anadolu'nun birçok il ve 
ilçesindeki liselerinde öğretmensizlikten 
dersler boş geçmekte, öğrenci, gereği gibi 
yetişememektedir. 

Ülkemizdeki ortaöğretimde eğitim 
planlaması, genellikle yükseköğretimi he
deflemektedir. Ortaöğretimde, öğrenciye 
beceri ve meslek kazandırıcı programlar 
yok denecek kadar azdır. İlkokullarda ye
terince yetişemeden ortaokula, ortaokul
dan lise öğrenimine başarısız olarak ge
len öğrencilerimiz, lise öğreniminde de ye
terince yetiştirilemeden üniversite kapıla
rına gönderilmektedir. Bütün bu olumsuz
luklara ve birikimlere rağmen, üniversi

teye girebilen öğrenciler belli bir süre son
ra, YÖK'ün dar kalıplan nedeniyle, üni
versiteden atılmaktadır. Üniversiteye gire
bilen öğrencilerden yarıya yakınının, fa
kültelerini bitiremeden üniversiteden ili
şiği kesilmektedir. Bugün Anadolu'nun 
bir kasaba lisesini bitirip üniversiteye gi
rebilen bir gencimizin, zaten bir iki yılı in
tibak dönemi olarak geçmektedir. Zor 
şartlarda üniversiteye giren gençlerimizin 
üniversiteden atılmaları ise, onların başa
rısızlıklarından çok, eğitim sistemimizin 
başarısızlığından kaynaklanmaktadı r. 

Üniversitelerimizin ara sınavlarının 
çokluğu nedeniyle, üniversite hocaları, za
manlarının çoğunu öğrencilerini yetiştir
meye vermemekte, zamanlarının çoğunu 
ara sınavalarını hazırlamaya, sınav kâğıt
larını okumaya sarf etmektedirler; yani, 
eğitim için harcanması gereken zamanın 
büyük bölümü, ara sınav için harcanmak
ta ve öğrenciler yeterince eğitilememekte-
dir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hazırladığımız bu kanun teklifinde, üni
versitelerimizde öğretim sürelerini artır
mak amacıyla, ara sınavlar bire indirilmiş
tir. 

Vize alamama durumunda, öğrenci
lerimizin final imtihanlarına girememe 
durumları ortadan kaldırılmıştır. 

Ara sınavlarda alınacak notun sınıf 
geçme notuna katkısı suretiyle de, üniver
siteli öğrencilerimiz daha fazla çalışmaya 
teşvik edilmiştir. 

Sayın. Başkan, sayın milletvekilleri; 
kanun teklifimizde, üniversiteye giren, an
cak baraj kabul edilen birinci sınıflarda, 
tek dersten atılmak önlenmektedir; ancak, 
bu tek dersi, öğrencinin, dört yıllık bir fa
kültede dört yılın sonunda başarması il
kesi getirilmektedir. Diğer taraftan, eğitim 
ve öğretim süresi sonunda ara sınıflardan 
ve son sınıftan en çok 5 dersi kalan öğren
cilerin, süreye bakılmaksızın 
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kayıtlarının silinemeyeceği ilkesi getiril
miştir. Geçici madde ise, kaydı silinen öğ
rencilerin tekrar öğrenime dönme yolla
rını açmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
üniversiteye kayıt yaptırıp, YÖK'ün dar 
kalıpları nedeniyle, üniversitede öğretim 
dışı kalan büyük bir grup öğrenci bulun
maktadır. Öğretim dışı kalan bu öğrenci
ler, ülkemizin kaldıramayacağı boyutta 
genç ve dinamik bir potansiyelin harcan
ması demektir. Bu gençlerin ülkemizin ge
lişmesine katılmalarını sağlamak görevi
miz olmalıdır. 

Bu düşüncelerle, siz değerli parla
menterlerden kanun teklifinin gündeme 
alınmasını ve yasalaşmasına katkılarınızı 
diliyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —' Teşekkür ederim Sayın 
Miski. 

Millî Eğitim Komisyonu adına, Ko
misyon Başkanı Sayın Akyol; buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum, 

SHP Hatay Milletvekili Sayın Öner 
Miski ve 25 arkadaşının, 4.11.1981 Tarihli 
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
44 üncü maddesi (a) Bendinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi, Ko
misyonumuza 28.3.1988 tarihinde gelmiş
tir ve bundan iki gün sonra, 30.3.1988 ta
rihinde, görüşü alınmak üzere Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığına intikal 
ettirilmiştir. Aynı konuda, aynı amaçta, 
Sayın Miski'nin teklifinden önce 2, ondan 
sonra da 1 kanun teklifi daha vardır. On
lardan ilki, 9.3.1988 tarihli olanı, SHP An
kara Milletvekili ve Komisyon Üyemiz Sa
yın Rıza Yılmaz ve yedi arkadaşına aittir. 
İkincisi, Doğru Yol Partisi Elazığ Millet

vekili ve aynı zamanda Komisyon Üyemiz 
Sayın Tahir Şaşmaz ve 38 arkadaşına ait
tir. Üçüncüsü Sayın Miski'nindir. Dör
düncüsü, yine SHP İstanbul Milletvekili 
Sayın Mustafa Sarıgül'e aittir. 

İlgili Bakan Sayın Hasan Celâl Gü
zel ile yaptığımız görüşmelerde, Sayın Ba
kanın, genel kurulda zaman zaman, ba
zen de Plan ve Bütçe Komisyonundaki ko
nuşmalarında yaptığı açıklamalarda, 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununun geneli 
üzerinde, tümü üzerinde yeniden düzen
leme yapılacağını ve bu tekliflerin bu dü
zenleme içinde yerini alacağını belirtmiş 
olması dolayısıyla, bugüne kadar Komis
yonumuza ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisine görüş, cevap intikal etmemiştir. An
cak, Hükümetten aldığımız bugünkü ta
rihli, Başbakanlığın 12.10.1988 tarihli ve 
4517 sayılı yazıları ile, konunun, tümü 
üzerindeki çalışmaların biraz daha zaman 
alması endişesi karşısında, sadece sınav 
hakkı verilmesiyle ilgili kısmının sonuçlan
mak üzere olduğunu, bu bakımdan me
hil talebinde bulunulduğunu öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

Durum budur; ama özel kanaatimi 
arz edeyim. Toplumun, ülkenin, devletin 
geneli üzerindeki ortak ve temel konular
da, mutlaka Hükümetin, mutlaka diğer 
meslekî teknik ve idarî kurumların, kuru
luşların, çoğulcu demokrasi anlayışı için
de, sağlıklı toplum anlayışı içinde, görüş
lerinin, düşüncelerinin alınması gerekti
ğinden yana bir inancın sahibiyim. Bu ko
nu da, yükseköğretim sistemi içinde, böy
lesine çok hayatî değer taşıyan ciddî ve 
önemli bir konudur; yükseköğretim siste
miyle ilgilidir, eğitimin kalitesiyle ilgilidir, 
çok yönlüdür, çok boyutludur. Bu bakım
dan, Komisyon Başkanı olarak, önergenin 
gündeme alınmamasını, Komisyonda di
ğer dört teklifle birlikte, Hükümet tasarı
sı geldiği zaman görüşülmesinin daha ger
çekçi ve yararlı olacağını bilgilerinize arz 
ediyorum. 

— 122 — 



T.B.M.M. B : 11 12 . 10 . 198» O : 1 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Akyol. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-

1. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı As
kerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (1/448) (S. Sayısı: 78) (1) 

BAŞKAN — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 
Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının gö
rüşülmesine kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
dılar. 

Tasarının tümü üzerinde Anavatan 
Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grupları konuşmuşlardır. Söz sırası, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Yaşar 
Tbpçu'dadır. 

Buyursunlar Sayın Topçu. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR 
TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 1980 yılında 1111 
sayılı Askerlik Kanununda değişiklik ya
pılarak, bir ek madde eklenmek suretiy
le, yurt dışında çalışan veya iş kurmuş olan 
vatandaşlarımıza ve askerlik mükellefleri
ne, işlerini kaybetmemesi ve kolaylık sağ
lanması için getirilen dövizli askerlik usu
lü, son zamanlarda, ülke içinde ihtiyaç 
fazlası yükümlülerin kura ile bedelli asker
lik adı altında, bir miktar para ödeyerek 
ve iki aylık bir eğitimden sonra askerliğini 

(1) 78 S. Sayılı Basmayazı 610.1988 tarihli 9 
uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

bul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

yapmış sayılması hakkındaki kanunla ge
tirilen 2 milyon 500 bin liralık sınırla, bu 
askerlik için esas alınmış olan markın 
Türk parası karşısında kazandığı değer; 
daha doğrusu, Türk parasının yabancı pa
ralar karşısında uğradığı erozyon dikkate 
alındığında, ikisinin arasında büyük fark
lılıklar, uçurumlar meydana geldiği, bun
ların da şikâyete sebebiyet verdiği gerek
çesiyle, şu anda 14 800 mark karşılığı ola
rak uygulanmakta olan dövizli askerliğin 
10 bin marka indirilmesi isteği ile getiri
len yasa tasarısı üzerinde, evvela, grubu
muzun, bugün ülkemizde uygulanmakta 
olan askerlikle ilgili görüşlerini arz etmek 
istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde as
kerlik, 18 ay erlik, 16 ay yedeksubaylık ola
rak yapılmaktadır. Türkiye'nin demogra
fik yapısı icabı, yılda 1 milyon 200 bin nü
fus askerlik çağına geldiğine ve bunun ya
rısı erkek olduğuna göre, yılda 600 bin 
gencimiz askerlik dönemine gelmektedir. 

Anlaşılamayan bir inada, anlaşılama
yan bir sebeple, askerlik süresi ülkemizde 
18 ayda tıkanmış kalmıştır. Tıkanıp kalın
ca, 400 bin kişilik Türk ordusunun asker 
mevcudu, önce 600 bin kişiye, 600 bin ki
şiden de 800 bin kişiye çıkarılmıştır. Gö
rüyoruz ki, NATO içerisinde Amerika'dan 
sonra en büyük orduyu, sadece ve sadece 
1 100 dolar gelir seviyesine sahip bulunan 
Türkiye beslemektedir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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Her ailenin ve 20 yaşma gelmiş ya da 
üniversiteyi bitirmiş, okulla ilişkisi kesil
miş her gencimizin önünde askerlik süre
si ve askerlik görevi büyük bir problem 
olarak oturmaktadır. Nereye gitse, asker
liğini yapıp yapmadığı sorulmakta, ama 
arkadan askerlik çağma gelenlerin sayısı 
çok büyük rakamlara ulaştığı için, geriye 
doğru yığılmalar, beklemeler başgöster-
mekte, bunların giderilmesi için de, bize 
göre, bazı palyatif tedbirler getirilmekte
dir. Misal: Askerlik çağı gelmiş vatandaş
ların bazı kamu kurum ve kuruluşların
da yapmış oldukları hizmetleri askerliğe 
sayılmaktadır; öğretmenlerde olduğu gi
bi. Bu tedbirler de bu fazlayı karşılayama
makta, bunun üzerine, "Bedelli askerlik" 
adı altında, ihtiyaç fazlasının, 2,5 milyon 
lira gibi bir para ödemesi suretiyle, ihti
yaç fazlasından hem kurtulup, hem de pa
ra kazanmak gibi bir yol seçilmiş olmak
tadır. Tabiî, parası olanlar için bu bir bah
tiyarlıktır, 2 ay eğitim görüp, ondan son
ra askerlikten kurtulmak; ama, parası ol
mayanlar için çok büyük bir problemdir. 

Değerli milletvekilleri, bugün NATO 
içinde ve Avrupa'da bir yılı aşan süre as
kerlik yapan ülke kalmamıştır. Eskiden, 
Türk Ordusunda askerlik 24 aydı, şimdi 
18 aya zar zor geldi, ama o dönemlerde 
Türk Ordusunda askere gelen evlatlarımı
za okuma yazma öğretiliyordu. Şimdi, 
üniversite mezunları asker olarak Ordu
ya geliyor, lise mezunları asker olarak Or
duya geliyor, ortaokul mezunları asker ola
rak Orduya geliyor. Bugün, artık Ordu 
içerisinde okuma yazma problemi gibi bir 
problem ya da basit insan ihtiyaçlarının 
öğretilmesi gibi bir problem 8 inci dere
ceye düşmüştür. Biz, gençlerimizin, 18 ay 
süre ile en verimli çağlarında, hayatlarını 
kuracakları çağda Ordu içerisinde kalıp; 
bugünkü para ile ayda 50-52 bin lira iaşe 
bedelinin, fakirleştirilmiş milletten alınıp 
bu şekilde onlara verilmesinde yarar gör

müyoruz. Acaba, iktidar "Bu gençlere na
sıl olsa iş veremiyoruz, sokaklarda dola
şıp, kahve köşelerinde oturacaklarına, bari 
askerde dursunlarda, onlara iş bulma, iş
yeri açma, iş güç sahibi yapma, ev bark 
sahibi yapma gibi bir devlet mükellefiye
tini hafifletmiş mi oluruz?" diye bir dü
şüncenin içinde midir? Değilse, bu genç
lerimizin, bu mükelleflerimizin derdine 
çare bulmak, iktidarın birinci görevidir. 

Değerli milletvekilleri, şu anda yü
rürlükteki halinde, 14 800 mark ödenmek
tedir. Bu tasarının sevk edildiği tarihte, 
markın Türk Lirasına olan paritesi hesa
ba vurulduğunda, 10 bin marka düşen dö
vizli askerlik bedelinin tutarı 6 milyon li
ra civarında idi. Benim ülkemde Türk pa
rasını kâğıda çeviren iktidarın bu özelli
ğini en güzel vurgulayan -sanki İkinci 
Dünya Savaşında Alman enflasyonunu 
hatırlatırcasına- işte bu tasarıdır. Sevk 
edildiği tarihde 6 milyon lira tutacak olan 
bu tasarının getirmiş olduğu bedelli (dö
vizli) askerlik, bugünkü tarih itibariyle 10 
milyon 750 bin liradır; 5 ayda 5 milyon... 
Vah benim vatandaşım... 

İşin başka bir tarafı var, onu ayrıca 
burada okuyacağım. Tasarıda, "Bedelli 
askerlikle, dövizli askerlik arasında büyük 
uçurumlar meydana geldi" deniyor. O 
uçurumlan burada izah edip anlatmaya 
gerek yok, Anayasanın 10 uncu maddesi 
var. Anayasanın 10 uncu maddesi, " H e r 
kes -hepsini saymıyorum- kanun önünde 
eşittir" diyor. Bu, dışarıdan gelip asker
lik yapanlar Türk vatandaşı değil mi? 
Türk vatandaşı. Türk yasalarına tabi de
ğil mi? Türk yasalarına tabi. Anayasanın 
10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ba
şında, "Devlet organlan..." der. Devlet or
ganları kim? Yüce Meclisimiz, devlet or
ganı. Aynı fıkrada, " İda re makamları. . ." 
diye devam eder. İdare makamları kim? 
Şu anda idareyi temsil eden bakanlık; her 
tasarrufunda, her vatandaşa karşı eşit dav-
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ranmak zorundadır. 
içeride, 2 milyon 500 bin lira ödeye

rek askerlik hizmetini iki aylık eğitimle 
yapmış sayılan vatandaşa karşı; dışarıdan, 
her yıl ülkemizin 4 milyar dolar bulup ka
patmak zorunda olduğu dış ticaret açığı 
için; hatta yabancı ülkelerden büyük fa
izlerle aldığımız paraların, dövizlerin ye
rine, oradan büyük fedakârlıklarla döviz
leri Türkiye'ye gönderen bu insanlar, ça
lıştıkları ülkelerin belli başlılarından bir 
tanesi olan Almanya'da, Alman Hüküme
tinin çok yanlış ve kötü bir muamelesine 
maruz bırakılıyor, kalıyor, Alman Hükü
meti, "Sen memleketine git, ben sana 10 
bin Mark ikramiye vereyim" diyor, biz, 
"Seni Alman Hükümetinin hışmından 
koruruz, işinden etmeyiz, iki aylık kısa dö
nem askerlikle bu işi hallederiz; ama, 
7 500 Mark haraç verirsen" diyoruz... Bu 
tasarının manası budur; başka bir mana
ya gelmez. Türk vatandaşından 2,5 mil
yon lira, dışandan gelenden 10 milyon 750 
bin lira alıyorsunuz... 

BEDRETTİN DOĞANCAN AK-
YÜREK (İstanbul) — İhtiyaç fazlası 
olursa?.. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ora
ya geleceğiz efendim. 

Dışandan gelenlere bu hak niye ta
nındı; evvela onu bir öğrenin, ondan sonra 
laf atın. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AK-
YÜREK (İstanbul) — Dışarıdan gelenler 
garanti. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Dışa
ndan gelenlere bu hak 1980 yılında tanın
dı. Şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı o za
man Genelkurmay Başkanıydı; Hükümet, 
bu tasarının getirilişinde iki görünür, bir 
görünmez amaç güdüyordu. Bunlardan 
bir tanesi -zaten tasarının ilk hali "işçi" 
diye gelmiştir; açınız bakınız, ilk halinde 
"işçi" diye gelmiştir- dışarıda çalışan iş
çilerin askerlik sebebiyle işlerinden edil

mesini engellemekti; birinci amacı buydu. 
İkinci amacı, kısa adı Re-Mo olan, 

Ordu ihtiyacına, Ordu organizasyonuna 
küçük bir katkıydı. 

Esas amacıysa, dışanda yabancı kül
tür altında uzun süre kalmış, çalışmış, on-
lann etkisinde kalmış, dağınık bir vaziyet
te bulunan; fakat, oralarda her türlü Türk 
menfaatini, Türkiye'nin menfaatini savu
nabilecek bir lobi oluşturabilecek olan bu 
insanlan getirip, kısa dönem içerisinde as
kerî birliklerde, millî şuur ve ülküler aşı
lanmak suretiyle, o ülkelerde Türkiye'nin 
temsilcisi, lobisi haline getirmekti. Esas 
amacı buydu. 

Şimdi, iki ayda bir, Türkiye'ye, içle
rinde doktor, mühendis de bulunan 
1 500-2 000 tane yetişmiş işadamları, tüc
carlar geliyor, işiler geliyor. Bunları, bu
rada eğitip, bulunduklan yerdeki adresle
rini ve işlerini de tespit ettikten sonra bı
rakıyorsunuz; bırakırken de, onlara bir 
şeyler aşılayarak bırakıyorsunuz. Bu as
kerlik hizmetinin getirilmesinin esas amacı 
buydu. Birincisi bu; o sorunuza, o sözü
nüze verilecek cevabın birincisi bu. 

ikincisi, mademki bu sözü söylediniz, 
şimdi size buradan bir kanunun madde
sini okuyayım, ondan sonra cevabını siz 
veriniz. Bedelli askerliği tanzim eden 3358 
sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi; 
"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 
saklı..." Ne demek saklı? Nüfusa yazılma
mış;"... "Yoklama kaçağı".. Ne yapmış? 
Yoklamadan kaçmış... "...veya bakaya du
rumunda".. Bunun askerlikteki kısa adı -
asker arkadaşlarımız bilir- asker kaçağı
dır. "Asker kaçağı durumundaki bu kişi
ler, 27.4.1987 tarihi itibariyle bedelli asker
likten yararlanır" diyor.. Siz, asker kaça
ğına verdiğiniz bir imkânı, Almanya'da, 
Fransa'da çalışan işçiden mi esirgiyorsu
nuz? O halde, işin savunulur bir tarafı 
yoktur. 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Yok 
canım öyle bir şey. 
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YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Bu
gün birçok yerde sorunuz; bazı babalar as
kerlik şubelerine gidip, ' 'Aman, benim ço
cuğumu asker kaçağı göster" diye, yalva
rıp yakarıyorlar. Niye?Asker kaçağı göste
rince, bedelli askerlikten yararlanacak. Be
delli askerlikten yararlanmak için ne ola
cak? Bakaya suçu; cezası yedi gündür, 
günlüğü 300 liradan, üç kere yedi, 2 100 
lira eder, 2 100 lirayı ödüyor, çocuk, kısa 
dönem bedelli askerlikten yararlanıyor. 

Şimdi, kanun önünde eşitlik; öbür ta
raftan, Türk parasının durumu... Demin 
söylediğim Alman enflasyonunda olduğu 
gibi; hani, çayın söylendiği andaki fiyatı 
başka, geldiği fiyatı başka... Tasarıyı sevk 
ettiğiniz zaman 6 milyon lira olan rakam, 
olmuş 10 milyon 750 bin lira. Tasarı ka-
nunlaşıncaya kadar 11-12 milyon lira olur
sa, şaşmamak gerekiyor. O zaman, diyo
ruz ki arkadaşlar, dışarıda, vatanından, 
memleketinden uzakta çalışan bu insan
lara Yüce Meclisin sahip çıkması ve ka
nun önündeki eşitliği sağlaması; bu insan
ların âdeta haraç verir gibi 10 bin mark 
vermek suretiyle bu hizmeti yaptı sayılma
sı yerine, hiç değilse, bunları dışlamış da 
olmamak için, dahildeki yurttaşlarımızın, 
vatandaşlarımızın ödedikleri bedele uygun 
bir bedel; misal olarak 2 500 mark veya 
o paritenin karşılığında bir yabancı para
nın ödenmesi suretiyle bu mükelleflerimizi 
hem memleketimize getirip askerlik hiz
metlerini yaptırmış olalım, hem onlara bu 
süre içerisinde, ülkemizin millî politikala
rıyla ilgili millî ülküleri aşılamış olalım, 
hem onları, bulundukları ülkelerde iyi bi
rer lobi elemanı olarak muhafaza etmiş 
olalım. Bunun başka türlüsü yanlıştır. 

Şimdi, burada bir konuya daha de
ğinmek istiyorum. Yalnız, beni burada bu
lunan sayın ordu temsilcisi arkadaşlarımı
zın bağışlamasını istiyorum. 

Askere profesyonel sporcularımız alı

nıyor. Bunlar askere alındığı günden iti
baren her gün -ispatlamak suretiyle- ve
ya gün aşırı antrenman iznine tabidir. 
Antrenman iznine tabi bu sporcular as
kerlik yapmazlar. Benim anlayışıma göre, 
birliğinde disiplinini biraz bozarlar. Ma
demki bunlara askerlik yaptıramıyoruz, 
mademki ülkede gençler askerlik bakımın
dan sıradan bekliyor ve ihtiyaç fazlası var
dır ve mademki memleketimizde spor da 
çok seviliyor, tutuluyor, isteniyor, sporcu
ların yetişmesi, onlara imkânlar tanınması 
da aranıyor, isteniyor... Kaldı ki, söyledi
ğimiz gibi, askere alındığı zaman da her 
gün izinli sayılıyor; o halde, profesyonel 
kulüplerimize ve profesyonel sporcuları
mıza, böyle bir dövizi ödemek imkânını 
vermek suretiyle; yani, bu yasa tasarısının 
içerisine onları da katmak suretiyle, hem 
askerî birliklerimizi bu insanların uzun sü
ren, disiplinsizlik sayılacak hareketlerin
den korumuş, hem sporcularımızı koru
muş, hem de demin söylediğimiz Re-Mo 
planına bir katkı sağlamış olacağız. Bu se
beple, bunların da, bu tasarıya dahil edil
mesini, biz, Doğru Yol Partisi grubu ola
rak teklif ediyoruz. 

Son olarak bir hususa daha dokunup, 
sözlerimi bağlamak istiyorum. 

Son günlerde, basında ve kamuoyun
da tartışılan bir genelge var; "Tasarruf 
genelgesi" diyorsunuz. "Bu genelge, ilk 
defa Orduyu da içerisine a ldı" deniyor. 
Eğer bu genelge, söylendiği gibi Orduyu 
da içerisine alacaksa ve genelgede Hükü
met ve Hükümetin Sayın Başkanı sami
mi ise, bizim kendisinden ricamız şudur: 
Evvela, şov yapmak için koca koca askerî 
gemileri kullanmaktan vazgeçsin; bu bir. 

İkincisi, askerî orduevlerini, askerî 
mahfelleri siyaset merkezi olarak kullan
maktan vazgeçsin. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Erol 
Ağagil; buyurun. (SHP sıralarından alkış
lar) 

E R O L AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmek
te olan tasarı hakkında Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin, tümü üzerindeki görüş
lerini arz etmek için söz almak isterdim; 
ama geç kaldığım için şahsım adına söz 
aldım. Bu vesileyle hepinizi saygı ile se
lamlarım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, evvela şu
nu belirtmek istiyorum: "Paralı askerlik" 
tabiri, Türk milletinin harsına, geleneği
ne, geçmişine ve millet olma hasletine ters 
bir tabirdir. Hatırlarsınız ve bilirsiniz, he
piniz yaşadınız; daha bundan çok kısa bir 
dönem önceye kadar, ANAP iktidarı dö
nemine kadar, askerlik yapmayana kız ver
mezlerdi. Bu kadar önemli bir görevdi, va
tan göreviydi, vatan borcuydu bu. Şimdi 
bunu paralı hale getirmekle, biz, zengin
le fakir arasında, ANAP' ın tüm politika
sında olduğu gibi, vatandaş arasında ayı
rım yaptık. Nedir paralı askerlik kanunu
nun esasında yatan anlayış?.. Parası olan, 
silah alacak para vermek suretiyle Silahlı 
Kuvvetlere; parası olmayan da bu silahı 
alacak, gidip cephede ölecek... Bu, felsefe 
olarak yanlıştır, kanunun adı da yanlıştır. 
Bunu, yurt.dışında çalışanlar için bir neb
ze anlamak mümkün. İşlerinden güçlerin
den oluyorlar, geliyorlar; ama, siz bu ama
ca da yönelik olarak bu kanunu getirme
diniz. Çünkü, iki ay zaman getiriyorsu
nuz. Bugünkü teknolojiye göre Silahlı 
Kuvvetlerde iki ayda bu insanlara ne öğ
reteceksiniz? Rahat, hazır ol... Zaten ilk
okula başladığı gündenberi okullarda öğ
reniyor çocuk rahatı, hazırolü; sağa dön
meyi, sola dönmeyi. Beden hocalarımız 
başta olmak üzere bu işi yapıyoruz çok gü
zel. Askerlikte iki ayda ne Öğrenecek? 
Hangi teknolojik silahı öğrenecek? Han
gi teknolojiye göre yetişecek ki, yarın ge

rektiği zaman gelip, Silahlı Kuvvetlere ka
tılıp, harp etsin? Temelinde felsefesi yan
lıştır; uygulamada iki ay süreyle getirmek 
yanlıştır, o zaman hiç getirmeyin bu in
sanları; çünkü iki ayda hiçbir şey öğrete
mezsiniz, işlerinden güçlerinden bu insan
ları alıkoyuyorsunuz. 

Şimdi, birtakım tasarruflar sağlamak 
amacıyla insanları bu maksatla ayırıma ta
bi tutarken, idarî hizmetlerde Silahlı Kuv
vetler personeli kullanmaktan vazgeçerse
niz, çok daha esaslı tasarrufa gidersiniz. 
Silahlı Kuvvetler personelinde bugün yüz
de 20'ye varan kimse Silahlı Kuvvetlerde 
harp sanatını öğrenmek ve icra etmek gö
revinin dışında çalıştırılır. Nerede çalıştı
rılır? Orduevlerinde çalıştırılır. Nerede ça
lıştırılır?... Kantinlerde çalıştırılır. Nerede 
çalıştırılır?.. Temizlik işlerinde çalıştırılır. 
Nerede çalıştırılır?.. Muhtelif eğlence mer
kezlerinde ve birtakım "sosyal h izmet" 
adı altında görevlerde çalıştırılır. Bunlar, 
aynı zamanda en iyi yetişmiş insanlardır. 

Sayın Topçu'nun dediği gibi, Türk 
Silahlı Kuvvetlerine gelen Türk insanları 
arasında Türkçe bilmeyen kalmamış de
ğildir, vardır; hâlâ da vardır, giderek de 
artmaktadır maalesef bugün eğitim mer
kezlerinde; ama seçilen erler hep kaliteli 
erlerdir. Bir arabesk müziğinin ünlü bir 
sesi Silahlı Kuvvetlere gelir 18 ay kalır; 
ama, üniforma giymeden terhis olur gi
der; o kamp senin, bu orduevi benim gez
dirilmek suretiyle. Bu, vatandaşlar arasın
da gene bir ayrıcalık ve demoralizasyon 
yaratır. Garip Türk vatandaşı, hakiki Türk 
çiftçisi, köylüsü, topraktan gelmiş insan 18 
ay hudutta nöbet tutar, 18 ay eğitim ya
par, 18 ay bu işe yetiştirilmeye çalışılır; 
ama bunu çok kısa zamanda öğrenebile
cek fikrî ve eğitim düzeyine erişmiş insa
na ise bu yaptırılmaz. Bu, alınır, birtakım 
idarî yerlerde kullanılır ve doğru dürüst 
vatan görevi yapmadan, sırf angarya hiz
metlerde ve idarî hizmetlerde çalıştırılır. 
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İşte, Silahlı Kuvvetlerde bu şekilde bir 
yüzde 20 tasarrufa giderek tasarruf sağ
layabilirsiniz. Yoksa, insanlar arasında, 
gençler arasında bir ayırım yapmak sure
tiyle, bunları biribirinden tefrik etmek su
retiyle kullanamazsınız. Kullandığınız 
takdirde, temelde felsefeniz, bir kere da
ha yanlış olur. 

Biraz evvel Sayın Topçu söylediler, 
ben de değinmeden geçemeyeceğim. Ka
nunun bu sene mayıs ayına kadar uygu
lanan bir kapsamı vardı; anlamak müm
kün değil. Asker kaçağı, bakaya, yoklama 
kaçağı, saklı olanlar paralı askerlikten oto
mat ikm an istifade edebiliyorlar; ama, bü
tün görevlerini zamanında yerine getirmiş 
olan insanlar -hepinizin başında- bu hak
tan mahrum. Yani, bir haktan istifade et
mek için, mutlaka devlete karşı suç mu iş
lemek lazım? Bu nasıl kanun tasarısı, an
lamak mümkün değil. Kim getirdi, han
gi amaca müstenit, hangi akıllı getirdi, bil
miyorum; ama temelde, insanlarımızı 
bundan böyle de suç işlemeye itiyor. İn
sanlar, "ileride yine bu kanun tasarısının 
kapsamı, süresi uza r " diye, şimdi, yokla
ma kaçağı, saklı, bakaya olmak için çeşit
li yollar, usuller arıyorlar. Bunu ilgililerin 
dikkatine sunmak isterim. 

Bütün bunların muvacehesinde bir 
başka konu var ki, gerçekten dikkati ca
liptir. Şimdi, Silahlı Kuvvetler içerisinde, 
süreyi kısaltmak, uzatmak, o insanlardan 
ne amaç beklediğinize bağlıdır. Amacınız, 
insanları ihtisaslaştırmak mı; bir silah üze
rinde, bir teknoloji üzerinde harp sanatı
nı öğreterek ihtisaslaştırmak mı, yoksa bu 
insanları alıp, bir müddet için bundan 
30-40 sene evvelki teknolojiye göre mi ye
tiştirmek? Bugün eğitim merkezlerine gi
diniz, hâlâ İkinci Dünya Harbinden kal
ma harp silah araç ve gereçleri öğretilmek
tedir; ama, kitaplarınızı, talimnamelerini
zi veya kadrolarınızı açtığınız zaman, 
Amerikan sistemine göre cihazlar, malze

meler vardır; mevcudu yok, kadroda on
lar gözükür. 

Ne getirdiniz?.. "Bunu çok büyük bir 
süratle takviye edelim ve Silahlı Kuvvet
leri modernize edelim'' diye Savunma Sa
nayii Destekleme Fonu... Soruyorum, dört 
senedir bu Savunma Sanayii Destekleme 
Fonu ne yaptı? Ne getirdi? Bu paralar ne
rede? Bu paraların nerede olduğu geçen 
de birtakım basında çıktı. O halde, insan
ları hangi amaçla Orduya alıyorsunuz, ne 
yetiştirmek istiyorsunuz ve bu insanlara ne 
vermek istiyorsunuz? 

Bir başka azap... Okulunu, tahsilini 
tamamlayan bir insan askerlik görevini ye
rine getirmek istiyor, "Sen sıranı bekle, 
biz seni bir sene, iki sene, üç sene sonra 
askere alacağız" diyorsunuz. İş istemeye 
gidiyor, "Askerliğini yap gel" diyorsunuz. 
Bu vatandaş ne yapacak? Bu vatandaşla
rı genç işsizler ordusu haline getirmek ve 
bunu birbiriyle çelişkili ortam içerisinde 
tutmak, devletin hakkı mıdır? Devlet, va
tandaşa hizmet için mi vardır, devlet, va
tandaşa külfet için mi vardır? 

Onun için, yurt dışında çalışanların 
paralı askerlik statüsünden istifade etme
leri ve buna getirilmeleri bir derece ma
kuldür; iki aylık bir eğitim hiçbir şey ver
mediği için, hiç getirilmemek koşuluyla; 
ama Türkiye içinde yaşayanlar için ise, bir 
paralı askerlik statüsünün, genç fertler 
arasında ayrıcalıklar yarattığı, zenginle fa
kir arasında tefrik yarattığı için, yanlış ol
duğu görüşündeyim. 

Bu görüşlerle, hepinizi saygıyla se
lamlarım. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ağagil. 

Sayın Ali Şahin; buyurun efendim 
(SHP sıralarından alkışlar) 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; ben 
de, görüşülmekte olan 1111 sayılı Askerlik 
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Yasasıyla ilgili kişisel görüşlerimi açıkla
mak üzere söz aldım. 

1111 sayılı Askerlik Yasasında, 2290 
sayılı Yasayla eklenen ve 2539 sayılı ve 
3031 sayılı Yasayla değiştiren ek 1 inci 
maddeyle dövizli askerlik sistemi getiril
mişti. Bu, ülkenin ekonomik ve sosyal ko
şullarına ve artan işsizlik durumuna gö
re, yurt dışında çalışan işçilerimizin, in
sanlarımızın, işlerinden ayrılmak suretiyle 
işsiz kalmalarını önlemek için çıkarılmış 
bir kanundur. Bu yasaya bir ölçüde katı
lıyoruz; fakat ülke dahilinde, memleket 
içerisinde 2,5 milyon liralık bir para ile as
kerlik hizmetinden vatandaşın alıkonma-
sma ve parası olan veya olmayan arasın
da bir ayırım yapılmasına katılmıyoruz. 
Askerlik olayı, Türk Milletinin en büyük, 
en onurlu olayıdır. Davulla zurnayla as
kere gider, davul zurnayla evlenir. Bu ya
sayla, fakir-zengin; köyjü-küçük esnaf ara
sında bir ayırtm yapılmıştır. Artık, iki 
komşudan birisinin parası var; 2,5 milyon 
lirayı yatırıyor, 3 ay askerlik yapıyor, di
ğerinin parası yok, askere gidip 18 ay as
kerlik yapıyor... Hatta, birtakım fakir köy
lü çocukları, annesinin babasının geçim 
kaynağı olan öküzünü ineğini sattırarak 
2,5 milyon lirayı buldurmak için zorluyor. 
Artık, askerlik, vatandaşımızın en kutsal 
hizmeti olmaktan çıkarılma noktasına ge
tiriliyor. Bu nedenle, bu görüşe katılma
mız mümkün değildir. Eğer askerlikte bir 
kısaltma yapılmak gerekiyorsa, 18 aylık as
kerlik bir seneye indirilir, askerlikteki bu 
birikim önlenmiş olur. 

ikinci olay, dış ülkelerde yaşayan ar
kadaşlarımızla, onların ödediği dövize en
deksli parayla yurt içindeki ödeme arasın
da bariz fark oluşudur. Yurt dışında çalı
şanlar askerlik parasını dövizle ödüyor. Bu 
yasayla, 14 818 mark 10 bin marka düşü
rülüyor. Az önce konuşan arkadaşlarımı
zın ifade ettiği gibi, beş ay içerisinde bu 
indirdiğimiz m -blağ gitmiştir; beş ay ön

ce 7 milyonla askerlik yapıyordu (14 bin 
marka) bugün (10 bin marka) 10 milyon 
liraya askerlik yapıyor, içerideki 2,5 mil
yon lira, para değerinin değişmesine bağlı 
olmaksızın sabit kalırken, Türkiye'de pa
ranın süratle değer kaybetmesi karşısında, 
dövize dayalı olarak askerlik yaptırılma
sı; iki üç sene sonra askerlik yapanların 20 
milyona askerlik yapması mümkün değil
dir. Arkadaşlarım "Onlar mark olarak pa
ra kazanıyor" diyebilirler. Çok kıymetli 
arkadaşlarım, dışarıda para kazanmak 
ufak bir olay mı? Memleketinden ayrılmış; 
Almanya'da, Arabistan'da veya Fransa'
da tuvalet temizleyerek para kazanan in
sanların parasını basite almaya kimsenin 
hakkı yoktur. (SHP sıralarından alkışlar) 
o parayla hem geçiniyor, hem ailesini, ço-
luğunu çocuğunu besliyor... Bu nedenle, 
bu bir fahiş fiyattır ve eşitsizliktir, denge
sizliktir. Bunun düzeltilmesinde yarar gö
rüyorum. 

Ayrıca, bu yasanın geçici 24 üncü 
maddesinde şöyle bir hüküm getirilmiş: 
"Bu yasanın meriyete girdiği tarihte as
kerliğini bitirmiş olanlar veya askerlikle
rine halen devam etmekte olanlar bu ya
sadan istifade edemez'' deniliyor. Asker
liğini yapmış olanlar için doğru; ama ha
len askerliğini yapmakta olanların, bu ya
sa çıktığı zaman bundan istifade etmesi 
gerekir. Çünkü, lehine çıkan bir hükmün, 
o kişiye uygulanmasında yarar vardır; 
esasta, hukukun genel kuralıdır bu. Eğer 
bu arkadaş, parasını 14 bin mark üzerin
den yatırmışsa, halen askerliğini bitirme
miş olsa dahi, 14 bin mark üzerinden pa
rasını ödemiş oluyor ve iadesi mümkün 
değil. 

Bu nedenle, bu usulsüzlük veya hak
sızlığın önlenmesi için, askerliğine halen 
devam edenlerin de bu çıkacak yasadan 
yararlanmasında fayda olduğunu mülaha
za ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: 

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

1 inci maddeyi okutuyorum: 

21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı As
kerlik Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun ek 1 inci maddesinin birin
ci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Oturma veya çalışma iznine sahip 
olarak, en az bir yıl süre ile yabancı bir 
ülkede, işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi 
bir meslek veya sanatı icra efnek üzere 
bulunan, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 
1076 sayılı Yedeksubay ve Yedek Askerî 
Memurlar Kanununa tabi yükümlüler, 
durumlarını ispata yarayan belgelerle bir
likte bağlı bulundukları konsolosluklar 
aracılığıyla askerlik şubelerine başvurma
ları halinde, 10 000 Batı Alman Markı ve
ya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek 
yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden 
başlayarak 32 yaşını tamamladıkları yılın 
sonuna kadar ödemeleri ve iki aylık temel 
askerlik eğitimine tabi tutulmaları suretiy
le, vatan ödevini yerine getirmiş sayılırlar. 

Ödemeler, yönetmelikte belirtilen pa
ra cinsinden ve 10 000 Batı Alman Mar
kının karşılığı olmak kaydı ile, yükümlü
nün bulunduğu ülkenin parası ile yapılır. 
Alman Markı dışında olup da uluslararası 
para piyasalarında diğer paralara serbest
çe çevrilebilir olan paraların miktarı ise 
her malî yılbaşında o malî yılbaşındaki 
çapraz kurlar esas alınarak Millî Savun
ma Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olu
nur. Yukarıda belirtilen döviz mikta
rını yarısına kadar indirmeye veya bir ka
tına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yet

kilidir." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz 

isteyen?.. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 

Grup adına söz istiyorum efendim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Şengün'ün yetki belgesi yok. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 

Var efendim, bundan önce verdim. 
BAŞKAN — Sayın Karaevli, yetki 

belgesini takdim ediyorsunuz... 
Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
yetki belgemi bundan önceki oturumda 
vermiştim ve bütün... 

BAŞKAN — Tümü üzerinde yetki 
belgeniz var efendim, maddelerle ilgili yet
ki belgeniz yok. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 
Peki efendim. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının 1 inci 
maddesi her şeyi ifade etmektedir; neyi gö
rüştüğümüzü çok açık olarak belirtmek
tedir. Biz burada, askerlik süresinin kısal-
tılmasıyla ya da uzatılmasıyla ilgili bir ta
sarı getirmiş değiliz. Biz burada, profes
yonel sporculara -çok garipsediğim bir 
anlayışla- dövizli askerlik şeklinde bir ko
nuyu kesinlikle gözönüne almış değiliz. 
Biz burada, "Yüce Türk Ordusu manev
ralar yaparken, devlet yöneticileri, hükü
met erkânı bu manevralara katılsın mı, 
katılmasın mı?" şeklinde bir konuyu Yü
ce Meclise sunmuş değiliz. Biz burada, 
çok basit ve açık bir konuyu sizin tasvip
lerinize sunmak istedik; 14 800 küsur 
markın 10 bin marka indirilmesini, aca
ba Yüce Meclis tasvip eder mi, etmez 
mi?.. Hadise bundan ibaret. Ancak belki 
arkadaşlarımız, bu konu, biraz ağyara do
kunduğu için, başka konulara da sapmak
ta bir sakınca görmediler. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce ko-
r .u^r Doğru Yol Partisinin sözcüsü arka-
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daşımız, 10 bin markın çok yüksek oldu
ğunu söylediler. Bakınız şimdi size, 1980 
yılma inmek suretiyle, 1980 yılının Mar t 
ayında yurt dışında çalışan yurttaşlarımı
zın askerlikleri için kaç mark bedel öde
yeceklerini ifade edersem, değerli sözcü
nün bir ölçüde kendi kendini tutarsız ha
le getirdiğini de ifade etmiş olacağım. Bu 
konu 1980 Mart ında o günün hükümeti 
tarafından kanun haline getirildiğinde 440 
bin Türk Lirasının mark karşılığı öden
mesi, dışarıda çalışan yurttaşlarımız için 
kanunlaşmıştı... 

H İ L M İ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
600 bin lira. 

İSMAİL Ş E N G Ü N (Devamla) — 
440 bin Türk Lirasının o günkü karşılığı 
10 866 Doyçe Marktır. Görüyorsunuz ki, 
biz 1980 yılı mart ayında, o günün hükü
meti tarafından sunulan ve Meclislerce 
tasvip görülen bedelin de altında bugün 
10 bin mark şeklinde bir bedeli yüce gö
rüşlerinize sunmuş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bakaya konu
su ve yoklama kaçağı konusu, değerli söz
cülerin de belirttiği gibi, bir yıldan beri 
uygulanmaktadır; ama nasıl uygulanmak
tadır? Bakaya konusunda bir ölçüde bir af 
getirilmiştir. Yıllardan beri bakaya kalmış 
ve yoklama kaçağı kalmış insanlara bir atı
fet getirilmiştir. Bu atıfet, belli bir süre 
içindir. Bu atıfet, bundan sonra, yoklama 
kaçağı olmuş, bakaya kişilere uygulanacak 
değildir. 

Değerli arkadaşlarım, şu halde, yok
lama kaçağı ile yurt dışında, henüz asker
liğini yapmamış ya da yurt içinde, asker
lik zamanı gelmiş kişileri karşılaştırmanın 
da bir anlamı yoktur. Onların kesinlikle 
bedel ödemeleri imkânı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Lirası 
bedel meselesi, bu kanun tasarısı içinde 
söz konusu değildir; ama değerli sözcüler 
bu konulara da değinmekte bir beis gör
mediler; konunun dışında olmasına rağ-
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men, ele almaktan içtinap etmediler. 
Şimdi, bedel meselesi, sanıyorum bir 

ölçüde büyütülmüş bir meseledir. Anaya
sanın birtakım maddelerinden bahsetti 
sözcü arkadaşlarım; kanun önünde eşitlik 
meselesine değindi sözcü arkadaşlarım. 

Şimdi, bakınız bedelli askerlikten 
sanki bugüne kadar yüz binlerce insan is
tifade etmiş de, devlet, bunlara bedel im
kânı getirmek suretiyle işsizliği önlemek 
istemiş gibi birtakım takdimler yapıldı. 

Bugüne kadar Türk Lirası bedelli as
kerlikten istifade eden kaç kişi var, biliyor 
musunuz? Türk Lirası bedeliyle ilgili ka
nun uygulamaya konulduğundan beri, 
Ordu tarafından, Millî Savunma tarafın
dan ihtiyaç fazlası olarak gösterilip bedel 
ödeyen asker sayısı, 995-1 000 kadardır. 

Değerli arkadaşlarım, biz bununla, 
yurt dışındakilere tanıdığımıza benzer bir 
imkânı, bir eşit uygulamayı, yurt içinde
ki vatandaşlarımıza da getirmek istedik; 
fakat görüyorsunuz ki, ordunun ihtiyacı o 
kadar fazla ki, arkadaşlarımızın sözlerinin 
aksine, bugüne kadar ihtiyaç fazlası ola
rak gösterilen ve bedel ödeyen, 995 kişi
den ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, biz yurtdışın
daki kişilere belli bir imkân getirirken, 
bunlar kesinlikle layüsel, üzerinde hiçbir 
araştırma yapılmadan, geçerli hiçbir ne
dene dayanmadan getirilen tedbirler de
ğildir. Özellikle anamuhalefet partisinden 
arkadaşlarımız, yurt dışındaki vatandaş
larımız için bedelli askerliği bir ölçüye ka
dar hoşgörüyoruz veya kabul ediyoruz gi
bi bir ifadede bulundular, bir ölçüye ka
dar kabul ettiklerini ifade ettiler. Bir ko
nu ya kabul edilir ya da edilmez. Yurt dı
şındakilerin iki ay askerlik yapmalarını ka
bul ediyor musunuz etmiyor musunuz? 

Bu kanuna iki ay meselesi konulur
ken önde gelen düşünce şudur: Yurt dı
şındaki kişi bir fabrikada, bir atölyede 
çal ışmaktadır . Yurt d ış ındaki kişi, 
kendi tezgâhını kurmuş, kendi dükkâ
nını açmış kişidir. Yurt d ış ındaki 
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kişi bir profesyoneldir, mühendistir, dok
tordur vesairedir. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle, eğer 
bir fabrikada çalışan yurttaşı, vatanî gö
revini yapmak üzere Türkiye'ye geldiğin
de, iki aydan fazla işinden uzaklaştırdığı
nız takdirde, o işin kaybolması, o işe ye
niden girememesi söz konusudur. İki ay
lık sürenin altında yatan espri budur. İki 
ay içerisinde temel eğitim verilir verile
mez, bunun tartışması burada değil; ge
tirilecek önergelerle veya o kanun maddesi 
kanunlaşırken yapılmalıydı. Biz iki aylık 
süreyi, kendi düzeni bozulmasın, fabrika
daki işi devam etsin, kendi dükkânını, ya
zıhanesini, doktor muayenehanesini dağıt
masın diye kabul ettik. 

Değerli arkadaşlarım, yurt içinde be
del ödeyenlerle, yurt dışından gelip bedel 
ödeyenler arasında çok önemli birkaç fark 
var. Bir kere, yurt içinde bedel ödeyenler, 
biraz önce söylediğim gibi, ancak kura ile 
buna hak kazanmaktadırlar. Halbuki, 
yurt dışından gelen vatandaşlarımız için, 
bir kura kesinlikle söz konusu değildir. 
Hangisi müracaat etmişse, bedelli asker
liğe hemen müstehak olmaktadır; bu bi
rincisi. 

İkincisi, yurt dışından gelen vatan
daşlarımız sadece iki ay temel eğitim gö
reviyle yükümlüdürler. Halbuki, yurt için
deki vatandaşlarımız -eğer kura kendile
rine isabet etmişse- üç ay eğitime tabi tu
tulmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu bedelli as
kerlik meselesi Anavatan İktidarı zama
nında konulmuş değildir. O nedenle, da
vullardan, zurnalardan, Türklük şan ve 
gururundan bahsederken, acaba bu bedel
li askerlik meselesi eskiden de^ mesela Yü
ce Atatürk'ün döneminde de uygulandı 
mı, uygulanmadı mı, araştırmanızı ister
dim. 1937 yılında, Türkiye'de bedelli as
kerlik uygulanmıştır değerli arkadaşlarım. 
Şu halde, meselenin anayasal eşitsizlik, da

vul zurna, Türklük gururu, evlenme, kız 
alma vermeyle, yakından uzaktan bir iliş
kisi de yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu konu
daki parti görüşlerimizi umarım Yüce 
Meclise çok açık olarak ifade edebildim. 
15 bin Doyçe Marka varan miktarı, kanu
nun ilk yürürlüğe girdiği günlerde (Mart 
1980'de) 10 886 mark olan miktarı, bugün 
artık 10 bin marka indiriyoruz; konu, me
sele, madde bundan ibarettir. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka 
söz isteyen?.. Yok. 

Önergeler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

78 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 1 in
ci maddesinin aşağıda arz ettiğimiz şekil
de düzeltilmesini saygı ile arz ve teklif ede
riz. 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun ek 1 inci maddesinin birin
ci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Oturma ve çalışma iznine sahip ola
rak, en az bir yıl süre ile yabancı bir ül
kede işçi, işveren Sıfatıyla veya herhangi 
bir meslek veya sanatı icra etmek üzere 
bulunanlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 
1076 sayılı Yedeksubay ve Yedek Askerî 
Memurlar Kanununa tabi yükümlülerden 
yabancı ülkelerde bulunanlar durumları
nı ispata yarayan belgelerle, birlikte bağlı 
bulundukları konsolosluklar aracılığı ile 
başvurmaları halinde, 2 500 Batı Alman 
Markı veya bulundukları ülkenin bu mik
tar karşılığı döviz ile başvuru tarihinden 
başlayarak 32 yaşını tamamladıkları yılın 
sonuna kadar ödemeleri ve iki aylık temel 
askerlik eğitimine tabi tutulmaları suretiy
le vatan ödevini yerine getirmiş sayılırlar. 



T.B.M.M. B : 11 12 . 10 . 1988 O : 1 

Ödemeler, yönetmelikte belirtilen pa
ra cinsinden ve 2 500 Batı Alman Markı 
veya eşdeğer bulunduğu ülke parası döviz
le ödenir." 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Vefa Tanır 
Konya 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Doğan Baran 
Niğde 

Ferit Bora 
Diyarbakır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

78 S. Sayılı Kanun Tasarasmın 1 inci 
maddesinin aşağıda arz ettiğimiz şekilde 
düzeltilmesini saygı ile arz ve teklif ederiz. 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun ek 1 inci maddesinin birin
ci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Oturma veya çalışma iznine sahip 
olarak, en az bir yıl süre ile yabancı bir 
ülkede işçi, işveren sıfatıyla veya herhan
gi bir meslek veya sanatı icra etmek üze
re bulunanlar ile, Türkiye'de faaliyette bu
lunan spor kulüplerinde profesyonel spor
cu olarak en az bir yıldan beri spor yap
makta olan sporcular, 1111 sayılı Askerlik 
Kanunu ile 1076 sayılı Yedeksubay ve Ye
dek Askerî Memurlar Kanununa tabi yü
kümlülerden yabancı ülkelerde bulunan
lar durumlarını ispata yarayan belgelerle 
birlikte bağlı bulundukları konsolosluklar 
aracılığı ile sporcular ise doğrudan bağlı 
oldukları askerlik şubelerine başvurmaları 
halinde 2 500 Batı Alman Markı veya yurt 
dışındaki mükellefler için bulundukları ül
ke parasının bu miktar Batı Alman Mar
kı karşılığı, sporcu mükellefler için ise bu 
miktar Mark veya karşılığı Dolarla başvu
ru tarihinden başlayarak 32 yaşını tamam
ladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri ve 
iki aylık temel askerlik eğitimine tabi tu
tulmaları suretiyle vatan ödevini yerine 

getirmiş sayılırlar. 
Ödemeler, yönetmelikte belirtilen pa

ra cinsinden ve 2 500 Batı Alman Markı
nın karşılığı olmak kaydı ile sporcular için 
sadece Mark-Dolar karşılığı para ile ya
pılır. Alman Markı dışında olup da ulus
lararası para piyasalarında diğer parala
ra serbestçe çevrilebilir olan paraların 
miktarı ise her malî yılbaşında o malî yıl
başındaki çapraz kurlar esas alınarak Millî 
Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve 
ilan olunur. 

Yukarıda belirtilen döviz miktarını 
yansına kadar indirmeye veya bir katına ka
dar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Koksal Toptan 
Zonguldak 
Vefa Tanır 

Konya 
Doğan Baran 

Niğde 
Tevfık Ertüzün 

Zonguldak 
Mehmet Gölhan 

Sakarya 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu

yorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1111 sayılı Kanun

da Değişiklik Yapılması Hakkındaki Ka
nun Tasarısının 1 inci maddesi ikinci pa
ragrafındaki "10 bin Batı Alman Markı" 
ibaresinin "5 bin Batı Alman Markı" ola
rak değiştirilmesini gene, üçüncü parag
raftaki "10 bin Batı Alman Markı" iba
resinin de "5 bin" olarak düzeltilmesini 
öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 
ibrahim Tez 

Ankara 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Rıza Yılmaz 

Ankara 
Ali Rıza Sirmen 

Kocaeli 
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Mustafa Çakır 
Giresun 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sı
rasına göre yeniden okutup, oylarınıza su
nacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

78 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 1 in
ci maddesinin aşağıdaki arz ettiğimiz şe
kilde düzeltilmesini saygı ile arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 1. — 1111 sayılı Askerlik Ka
nununun ek 1 inci maddesinin birinci, 
ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

" O t u r m a veya çalışma iznine sahip 
olarak, en az bir yıl süreyle yabancı bir ül
kede işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi 
bir meslek veya sanatı icra etmek üzere 
bulunanlar ile, Türkiye'de faaliyette bu
lunan spor kulüplerinde profesyonel spor
cu olarak en az bir yıldan beri spor yap
makta olan sporcular, 1111 sayılı Askerlik 
Kanunu ile 1076 sayılı Yedeksubay ve Ye-
dek Askerî Memurlar Kanununa tabi yü
kümlülerden yabancı ülkelerde bulunan
lar durumlarını ispata yarayan belgelerle 
birlikte bağlı bulundukları konsolosluklar 
aracılığı ile, sporcular ise doğrudan bağlı 
oldukları askerlik şubelerine başvurmaları 
halinde 2 500 Batı Alman Markı veya yurt 
dışındaki mükellefler için bulundukları ül
ke parasının bu miktar Batı Alman Mar
kı karşılığı, sporcu mükellefler için ise bu 
miktar mark veya karşılığı dolarla başvu
ru tarihinden başlayarak 32 yaşını tamam
ladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri ve 
iki aylık temel askerlik eğitimine tabi tu
tulmaları suretiyle vatan ödevini yerine 
getirmiş sayılırlar. 

Ödemeler, yönetmelikte belirtilen pa
ra cinsinden ve 2 500 Batı Alman Markı
nın karşılığı olmak kaydı ile sporcular için 
sadece Mark-Dolar karşılığı parayla yapı
lır. Alman Markı dışında olup da uluslar
arası para piyasalarında diğer paralara 
serbestçe çevrilebilir olan paraların mik

tarı ise her malî yıl başında o malî yıl ba
şındaki çapraz kurlar esas alınarak Millî 
Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve 
ilan olunur. 

Yukarıda belirtilen döviz miktarını 
yarısına kadar indirmeye veya bir katma 
kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili
dir. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon 

katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 

BAŞKANI R E C E P O R H A N E R G U N 
(Kayseri) — Katılamıyorum efendim, ek
seriyetimiz yok. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
M İ L L Î SAVUNMA BAKANI ER

CAN V U R A L H A N (Ankara) — Katıl
mıyoruz efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

78 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 1 in
ci maddesinin aşağıda arz ettiğimiz şekil
de düzeltilmesini saygı ile arz ve teklif ede
riz. 

Madde 1. — 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Ek 1 inci maddesinin birinci, 
ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Oturma ve çalışma iznine sahip ola
rak, en az bir yıl süreyle yabancı bir ülke
de işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir-
meslek veya sanatı icra etmek üzere bu
lunanlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile 
1076 Sayılı Yedeksubay ve Yedek Askerî 
Memurlar Kanununa tabi yükümlülerden 
yabancı ülkelerde bulunanlar durumları
nı ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı 
bulundukları konsolosluklar aracılığı ile, 
başvurmaları halinde 2 500 Batı Alman 
Markı veya bulundukları ülkenin bu mik-
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tar karşılığı döviz ile başvuru tarihinden 
başlayarak 32 yaşını tamamladıkları yılın 
sonuna kadar ödemeleri ve iki aylık temel 
askerlik eğitimine tabi tutulmaları suretiy
le vatan ödevini yerine getirmiş sayılırlar. 

Ödemeler, yönetmelikte belirtilen pa
ra cinsinden ve 2 500 Batı Alman Markı 
, eya eşdeğer bulunduğu ülke parası döviz
le ödenir. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye ka

tılıyor mu efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 

BAŞKANI R E C E P O R H A N ERGUN 
(Kayseri) — Katılamıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
M İ L L Î SAVUNMA BAKANI ER

CAN V U R A L H A N (Ankara) — Katıl
mıyoruz efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1111 Sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Kanun Tasarısının 1 inci maddesi ikinci 
paragrafındaki "10 000 Batı Alman 
M a r k ı " ibaresinin " 5 000 Batı Alman 
M a r k ı " olarak değiştirilmesini; gene 
üçüncü paragraftaki "10 000 Batı Alman 
Mark ı " ibaresinin de " 5 000" olarak dü
zeltilmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 
ibrahim Tez 

Ankara 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon iş
tirak ediyor mu efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 
BAŞKANI R E C E P O R H A N ERGUN 

(Kayseri) — İştirak edemiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
M İ L L Î SAVUNMA BAKANI ER

CAN V U R A L H A N (Ankara) — Katıl
mıyoruz efendim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşmek
te olduğumuz 1111 Sayılı Askerlik Yasasın
daki değişiklikle ilgili teklif üzerine söz al
dım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Önce, bir hususu belirtmek istiyo
rum. Anavatan Partisi İktidarı dönemin
de her şeyin ticaret aracı olarak görülme
si düşüncesini paylaşmıyoruz; arkadaşla
rımızın, askerliği de ticaret aracı olarak 
görme düşüncesinden bir an önce kurtul
malarını öneriyoruz. 

Sevgili arkadaşlar, ben onbir yıl Fe
deral Almanya'da işçi olarak çalıştım; ora
daki arkadaşlarımızın hangi koşullar içe
risinde çalıştıklarını yakından biliyorum. 
Federal Almanya'da bugün 6,9 - 7,9 ora
nı arasında işsizlik var. İşsizlik, Federal Al
manya'daki genç işçi nüfusu arasında çok 
daha büyük boyutlarda; ama değerli mil
letvekilleri, bir şey çok daha korkunç: Bu 
işsizlik, Türk- gençleri arasında kabul edi
lemeyecek seviyede; yani askerlik çağında
ki Türk gençlerinin büyükçe bir bölümü, 
Federal Almanya'da şu anda işsiz vaziyet
te. 

Değerli arkadaşlar, genç arkadaşları
mız eğer işsiz değiller de bir işte çalışıyor
larsa, ellerine geçen ücret 1 100, 1 200, taş 
çatlasa 1 300 marktır. Burada ev kiraları 
400-500 marktan aşağı değildir. 400 mark 
ev kirası veren bir gencin eline, geçimini 
sağlayabilmesi için, idame ettirebilmesi 
için 800 mark civarında bir para kalır. Bu 
parayla hem kendisini geçindirecek, hem 
de bu paradan yapacağı tasarruflarla as
kerlik bedeli ödeyecek... Yani, arkadaşlar, 
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maddeyi bu şekilde kabul edersek, bedeli 
10 bin mark olarak kabul edersek, bura
daki genç insanları beş yıl, altı yıl boğaz 
tokluğuna çalışmaya mahkûm etmiş ola
cağız. Özellikle bu rakamın düşürülmesi 
gerektiğini bu şekilde sizlere izah etmeye 
çalışıyorum. 

Değerli arkadaşlar, işin bir başka bo
yutu şudur. Eğer, askerlik iki aylık bir sü
rede yapılabiliyorsa, yeterli beceriler bu 
süre içerisinde kazanılabiliyorsa, -çok iyi 
yerlerde kullanıyoruz dedi Sayın Bakanım 
özel konuşmamızda- buradan elde edece
ğimiz dövizin çok daha fazlasını askerlik 
süresini kısaltmak suretiyle elde etme ola
nağımız var. Nitekim, bu konuda verdi
ğimiz yasa teklifi komisyonda sanıyorum 
yarın görüşülecek. O şekilde elde edece
ğimiz tasarruflarla, Ordunun modernizas
yonu konusunda çok daha olumlu işler ya
pabiliriz. Hatta, bu şekilde elde edeceği
miz tasarruflarla Millî Eğitim Bakanımı
zın sızlandığı, "Dershane açamıyoruz, 
yurt açamıyoruz, kimseye Kredi ve Yurt
lar Kurumunda yer bulamıyoruz" dediği 
zorlukları ortadan kaldırma olanağını el
de edebiliriz. Hatta, böylece elde edece
ğimiz tasarruflarla hastane kapılarından 
kovulan insanların tedavilerinin bir mik
tar daha ucuz, hatta giderek bedava ya
pılmasını sağlamak konusunda ciddî giri
şimlerde bulunabiliriz; ama bütün bunlar
dan önemlisi değerli arkadaşlarım, Fede
ral Almanya'da yaşayan genç insanlarımı
zın, genç kardeşlerimizin içinde bulun
dukları koşullardır. Bu insanları beş yıl, 
altı yıl boğaz tokluğuna çalışmaya mah
kûm etmeye hiçbirimizin hakkı olmasa ge
rekir. Geliniz, bu süreyi birazcık daha kı
saltalım; yani 10 bin marklık bedeli, 5 bin 
marka düşürmek suretiyle, onları, beş, altı 
yıl boğaz tokluğuna çalıştırmak yerine, da
ha az sürede bunu karşılama olanağını 
kendilerine vermiş olalım. 

Sayın Şengün, bu 10 bin markı 2,5 

milyon lira ile karşılaştırdılar; yurt dışın
daki vatandaşlarımızın ödediği 10 bin 
mark, 10 milyon 750 bin lira yaparken, 
Türkiye'deki vatandaşlarımız 2,5 milyon 
lira vermek suretiyle bedelli askerlik gö
revini yapıyorlar. Önerimiz kabul edilir
se, bu ayrıcalığı da bir nebze olsun gider
miş oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu önerimi 
milletvekili arkadaşlarımın dikkatlerine 
sunuyor ve hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Yılmaz. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — HU sayılı Askerlik 

Kanununun ek 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 2. — Yurt dışında çalışan 
askerlik yükümlülerinin yabancı ülke pa
rası üzerinden yaptıkları-ödemeler, T.C. 
Merkez Bankasında Millî Savunma Ba
kanlığı adına açılacak özel döviz hesabı
na Batı Alman Markı olarak kaydedilir. 

Özel döviz hesabına kaydedilen bu 
dövizler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı bulunan silah ve malzemenin tedari
ki ve yurt savunmasına destek sağlayan ya
tırımları karşılamak amacıyla, Millî Sa
vunma Bakanlığının vereceği talimata uy
gun olarak T.C. Merkez Bankasınca bek
letilmeden transfer edilir. Transfer edilen 
miktardan kesin harcamaya dönüşen kıs
mı gider belgelerine dayanılarak transfer 
tarihindeki döviz alış kuru üzerinden il
gili bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydo
lunur. Bu amaçla ilgili bütçelerde tertip 
açmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yet
kilidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 1111 sayılı Askerlik 

Kanununa aşağıdaki geçici maddeler ek
lenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 25. - Bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte, ek 1 inci 
madde hükmü gereğince iki aylık temel as
kerlik eğitimine başlamamış olanlardan 
10 000 Batı Alman Markından veya kar
şılığı yabancı ülke parasından fazla öde
miş olanlara, bu miktarın üstünde kalan 
yabancı ülke parası ödeme tarihindeki res
mî kur üzerinden Türk Lirası olarak iade 
edilir. Bu miktarın.tamamını ödememiş 
olanlar ise, geri kalan kısmını 32 yaşını 
doldurdukları yılın sonuna kadar tamam
larlar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te ek 1 inci madde hükmü gereğince 2 ay
lık temel askerlik eğitimine başlamış veya 
bu eğitimi tamamlamış olanlardan 10 000 
Batı Alman Markının üstündeki miktar 
karşılığı kadar yabancı ülke parasını öde
miş olanlara geri ödeme yapılamaz. An
cak, bu miktarın altında ödeme yapanlar 
noksan ödemelerini 32 yaşını doldurduk
ları yılın sonuna kadar tamamlarlar. 

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

Geçici 25 inci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Geçici 25 inci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 26 ncı maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 26. — Bu Kanu

nun yürürlüğe girmesinden önce, ek 1 inci 
madde hükmünden yararlanarak temel 
askerlik eğitımire başlamış veya bu eğiti
mini tamamlamış olan yükümlüler hak
kında 1111 sayılı Kanunun 3031 sayılı Ka
nunla değişik ilgili hükümlerinin uygulan

masına devam edilir." 
BAŞKAN — Geçici 26 ncı madde 

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

bul edenler... Etmeyenler... Geçici 26 ncı 
madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde teklifleri vardır okutu
yorum: 

Yüksek Başkanlığa 
78 sıra sayılı görüşülmekte olan 1111 

sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısına aşa
ğıdaki geçici maddenin ilavesini arz ede
riz. 

Galip Demirel 
Malatya 

Haydar Gözalp 
Niğde 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

İsmail Şengün 
Denizli 

Tevfık Ertürk 
Ankara 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Geçici madde 27. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte 32 yaşını doldurmuş 
oldukları halde, çeşitli sebeplerle henüz as
ker edilmemiş bulunan ve Ek 1 inci mad
dedeki şartlan taşıyan yükümlüler, kanu
nun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl için
de bu durumlarını ispat eden belgelerle 
birlikte, bağlı bulundukları konsolosluk
lar aracılığı ile askerlik şubelerine başvur
maları halinde, anılan ek 1 inci madde 
hükmünden yararlanırlar. 

Bu maddeden yararlanan yükümlü
ler: 

Bu kanunun ek 1 inci maddesiyle tes
pit edilen belli miktardaki yabancı ülke pa
rasını peşin veya ilk taksidini başvuru ta
rihinde olmak üzere iki eşit taksitte öder
ler. İkinci taksit başvuru tarihinden itiba-
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ren bir yıl içerisinde ödenir. 
Bu durumdaki yükümlülerin celp ve 

şevkleri başvuru tarihini takip eden yılm 
sonuna kadarki celp gruplarından birin
de, kendi istekleri de dikkate alınarak ya
pılır. 

Gerekçe: 
1111 sayılı Askerlik Kanunu 27.6.1984 

tarihli ve 3031 sayılı Kanunla değiştirilmiş, 
yurt dışında qturma ve çalışma iznine 
bağlı olarak en az 1 yıl süre ile bulunan 
işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir 
meslek veya sanat sahiplerinin belli mik
tardaki bedeli 32 yaş sonuna kadar öde
meleri ve 2 aylık temel askerlik eğitimine 
tabi tutulmaları kaydıyla askerlik yüküm
lülüğünü yerine getirmiş sayılacaklarını 
öngörmüş ve aynı kanunun geçici 16 ncı 
maddesiyle de, kanununun yayımlandığı 
tarihte 32 yaşını doldurmuş olan ve çeşit
li maddelerle asker edilmemiş bulunan yü
kümlülere de 1 yıl içinde başvurmaları 
şartıyla aynı hükümlülerden yararlanma 
hakkı tanınmıştır. 

1 yıllık geçici süre 9.7.1985 tarihinde 
sona ermiştir. Ancak bu süre içerisinde 
birçok vatandaşlarımızın gerek maddî, ge
rekse idarî nedenlerle başvurulan müm
kün olmamıştır. Bu vatandaşlarımızın as
kerlik hizmetlerini genel hükümlere göre 
yapmaları halinde, yurt dışındaki iş ve ça
lışma imkânlarını kaybedecekleri açıktır. 
Ayrıca askerlik hizmetlerini yapmadıkla
rı için bu yükümlülerin pasaportları kon-
solosluklarca temdit edilmemekte ve bir
çok vatandaşımız bu nedenlerle bulun
dukları ülkeden sınır dışı edilme tehdidi 
ve tehlikesi altında bulunmaktadırlar. 

Teklifimiz ile çeşitli nedenlerle zama
nında başvurmayan vatandaşlarımıza ye
ni bir imkân tanınacak ve mağdur olma
ları önlenecektir. 

Ayrıca teklifimizde, bu kişilerin be
dellerini daha kısa sürede ödemeleri şartı 
getirilmiş olup, evvelce yapılan uygulama

ya paralellik sağlanmıştır. 
Kânun tasarısı geçici maddeleri de 

düzenlemiş ve madde numaralarını, geti
rilen yeni geçici maddeleri de dikkate ala
rak değiştirmiştir. Tasarı ile en son geçici 
madde numarası "26" olduğundan, tek
lif ettiğimiz geçici madde numarası da 
"27" olarak belirtilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 
BAŞKANI RECEP ORHAN ERGUN 
(Kayseri) — Katılamıyorum efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER

CAN VURALHAN (Ankara) — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge, geçici 27 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1111 sayılı Asker

lik Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısına aşağıdaki geçici 
maddenin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Şengün 
Denizli 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

Mehmet Ali Karadeniz 
Giresun 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Sait Ekinci 
Burdur 

Geçici Madde 28 — Askerlik yüküm
lülüğünü yerine getirmemiş olmaları se
bebiyle 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Ka
nununun 25 inci maddesinin (ç) bendi ge
reğince, Türk vatandaşlığı kaybettirilen-
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lerden; bu kanunun yayımı tarihinden iti
baren 1 yıl içinde Türk vatandaşlığına 
alınması için yetkili mercilere başvuran
lar, Türk vatandaşlığına kabulleri tarihin
den 1 yıl içinde müracaat ettikleri takdir
de ve ek 1 inci maddedeki şartları taşıma
ları kaydıyla 32 yaş sınırına tâbi olmaksı
zın anılan madde hükümlerinden yarar
lanırlar. 

Bu yükümlüler ek 1 inci maddede 
öngörülen döviz miktarını askere şevkleri 
için yaptıkları başvuru tarihinde defaten 
öderler. 

Gerekçe: 1X11 sayılı Askerlik Kanunu 
27.6.1984 tarihli ve 3031 sayılı Kanunla de
ğiştirilmiş ve belirli şartları taşıyan vatan
daşlarımızın tespit edilen döviz miktarını 
ödemeleri ve 2 ay temel askerlik eğitimi 
yapmaları halinde askerlik mükellefiyeti
ni yerine getirmiş sayılacakları öngörül
müştür. 

Aynı kanunla getirilen geçici 17 nci 
maddede; askerlik mükellefiyetini yapmak 
üzere yurda çağrılmalarına rağmen icabet 
etmemeleri nedeniyle 403 sayılı Türk Va
tandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin 
(ç) bendi uyarınca Türk vatandaşlığı kay
bettirilen kişilerin bir yıl içinde vatandaş
lığı kabul edilmeleri için başvurmaları ve 
kabulü takiben de yine bir yıl içinde as
kere sevk için müracaat etmeleri halinde, 
şartları taşamaları kaydıyla, ancak yaş sı
nırına bakılmaksızın ek 1 inci madde hü
kümlerinden yararlanacakları belirtilmiş
tir. 

Ancak çeşitli nedenlerle evvelce ge
tirilen bu imkândan yararlanamayan ve 
sayılarının bin civarında olduğu tahmin 
edilen kişilerin mevcudiyeti nedeniyle, 
mevcut tasarıya benzer bir hüküm konu
larak, Önceki imkân paralelinde bir fırsat 
tanınmasının uygun olacağı değerlendiril
miştir. 

Görüşülen kanun tasarısı ile verilen 
bir diğer kanun teklifiyle, kanuna geçici 

27 nci madde eklenmesi istenildiğinden, 
vâki teklifimize ilişkin geçici maddenin ge
çici 28 inci madde olarak yazılması gerek
miştir. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, imzalar kimin efendim? 

BAŞKAN — Okundu efendim; ama 
tekrar okuyalım. 

İsmail Şengün 
Denizli 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

Mehmet Ali Karadeniz 
Giresun 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Sait Ekinci 
Burdur 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne için efendim?.. 
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 

Madde ilavesidir, madde muamelesi yapıl
ması gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon 
şimdi katılıp da madde ilavesi haline ge
lirse, o zaman zatı âlinize söz veririm. 

Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 
BAŞKANI R E C E P O R H A N E R G U N 
(Kayseri) — Katılamıyorum efendim. 

BAŞKAN — Katılamıyor. Normal 
önerge muamelesi yapıyoruz. 

Sayın Bakan?.. 
M İ L L Î SAVUNMA BAKANI ER

CAN V U R A L H A N (Ankara) — Katılı
yoruz Sayın Başkanım. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkanım, yeni maddedir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yeni bir ilave 
değil; yani, komisyonda geçmeyen bir ko-
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nu değil. Bu, 3 üncü maddeye ilave iste
yen bir önerge. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkanım, çerçeve maddeye geçici 
madde ilave ediliyor; yeni maddedir. 

BAŞKAN — Efendim, geçici madde 
ve ek madde önergesi, 88 inci maddeye gö
re verilebiliyor. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Ben, önerge verilemez, muamele yapıla
maz demiyorum. 

BAŞKAN — Ama, komisyonun ka
bul edip etmemesi konusu ile bir madde 
ilavesi şeklindeki konu ayrı bir konu. Bu 
tasarıda olmayan bir madde getirilirse... 
Bu, tasarıda 1 inci madde olarak var. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Bu konu geçici madde olarak, yeni bir 
maddedir. Komisyor "katılmıyorum" de
medi, "kat ı lamıyorum" dedi, ekseriyeti 
yok Komisyonun; o yüzden "katılamıyo
r u m " dedi. 

BAŞKAN — İşte o n u n için 
efendim... 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge, geçici 28 inci madde olarak kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi, kabul edilen dört 
geçici maddeyle birlikte oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 
üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 4. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 5. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının maddeleri üzerindeki mü

zakereler tamamlanmıştır. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Tasarının tü
mü kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; ha
yırlı olsun. 

M İ L L Î SAVUNMA BAKANI ER
CAN V U R A L H A N (Ankara) — Sayın 
Başkan, teşekkür etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
M İ L L Î SAVUNMA BAKANI ER

CAN V U R A L H A N (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 1111 sayılı Asker
lik Kanununda değişiklik yaparak, yurt 
dışındaki vatandaşlarımızın bedelli asker
lik yapmaları halinde, bedeli 10 bin mar
ka indiren yasa tasarısının kanunlaşması 
dolayısıyla, Meclisimize, konuya değerli fi
kirleriyle iştirak eden muhalefet sözcüle
rine, Komisyonumuzun değerli üyelerine 
burada teşekkürü bir vazife addediyorum. 

Bir hususu ekleyerek sözlerimi ta
mamlamak istiyorum. Tabiatıyla, asker
lik sistemimizin muhtelif bölümlerinin, çe
şitli yönlerinin sürekli olarak tarafımızdan 
incelenmesi ve bunun Bakanlığımızdaki 
bir komisyonca değerlendirilmesi sürmek
tedir. Bazı eksikler, modern zamanlara uy
durulması gereken bazı durumlar vardır; 
bunlar da Genelkurmay Başkanlığımızla 
belirli bir mutabakata varıldıktan sonra 
Meclisimize getirilecektir. 

Muhalefet sözcülerinin bütün konuş
maları bize ışık tutmuştur, ayrıca o bakım
dan da teşekkür ederim. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 
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2. — 3268 Sayılı Kanun ile 3347 Sayûı 
Kanunda Değişiklik Yapılması 2954 Sayılı Ka
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/474) (S. Sayısı : 87) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, " K a n u n 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmında 1 inci sıra
da, 3268 Sayılı Kanun ile 3347 Sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılması 2954 Sayılı 
Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu üzerindeki müza
kerelere geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Raporun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum: Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Raporun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerindeki müzakerelere geçi
yoruz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Turan Bayazıt; buyurun. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA M. T U R A N 
BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Yüce Heyetinizi Sosyalde
mokrat Halkçı Parti Grubunu temsilen ve 
şahsen saygıyla selamlıyorum. 

Yeni bir yetki kanunuyla karşı karşı-
yayız. Tasarı, bazı yetki kanunlarının şü
mulünü genişletiyor ve bazı yetki kanun
larının süresini uzatıyor. İşin özüne gir
meden, Hükümetin Anayasanın 91 inci 
maddesine, yani kanun hükmünde karar
name çıkarma müessesesine bakış açısını, 
özellikle Hükümete hâkim olan saiki vur
gulamak istiyorum. 

Gerekçede gösterilen sebepler sizleri 
aldatmasın. Belki gerekçenin sebeplerini 
okuyan bir kişi, bunu çok masumane ve 
çok doğru bulabilir; ama, Hükümete hâ-

(1) 87 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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kim olan saik ortaya konulduğunda 91 inci 
maddenin nasıl istismar edilmek suretiy
le Yüce Meclisin yasama fonksiyonunu 
devamlı bir şekilde Hükümete aktarmak 
niyetinin hâkim olduğu ortaya çıkmakta
dır. 

Sayın Başkan, dün Anayasa Komis
yonunda, İdarî Usul ve İşlemlerin Düzen
lenmesi Hakkındaki Yetki Kanunu Tasa
rısı görüşülürken sayın Hükümet temsil
cisi, " B u konuların dinamik konular ol
duğunu, hayatın an bean değiştiğini ve bu 
değişmenin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara 
uyum sağlayabilmek için kararname çı
karmak gerektiğini , yetki a l ınmak 
gerektiğini" söyledi. Demek ki,saik bura
da sayın milletvekilleri; yani, Hükümet 
bazı konularda mütemadiyen, tasanda sü
reli gözükse dahi, bilahara o süreleri uzat
tırmak suretiyle Yüce Meclisin yasama 
yetkisini devamlı olarak elinde bulundur
mak istemektedir. İşte bu tehlikelidir. İş
te bu, Anayasanın 7 nci maddesindeki, 
"Yasama yetkisinin devredilmeyeceği" 
kuralının, Hükümet tarafından, örtülü bi
çimde ihlalidir. Bu konuyu, özellikle, Yü
ce Meclisin dikkatine arz etmekte zorun-
luk hissettim. 

Şimdi, tasarının içeriğine geçmek is
tiyorum. Bu masumane tasarı -görünüşte 
masumane tasan- ana hatları itibariyle üç 
esası ihtiva ediyor. Bir kere, Yüksek Öğ
retim Kurulunun akademik kadrolannda, 
Bakanlar Kurulu kararıyla ilaveler yapa
bilme; yani, Yüksek Öğretim Kuruluna 
kadro verme yetkisini Hükümete veriyor. 
T R T Genel Müdürünün özlük haklarını, 
onun ücretini, maaşını, alacağı diğer tem
sil tahsisatı vesaire gibi parasal özlük hak
larını tayin edebilme yetkisini Yüksek 
Planlama Kuruluna bırakıyor ve üçüncü 
olarak da, yeni bakanlık kurma yetkisini 
Bakanlar Kuruluna bırakma amacını ta
şıyor. 
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Arkadaşlar, üçü de kabul edilmeme
si gereken sebeplere dayanmaktadır, baş
ta arz ettiğim saikten ayrı olarak. Birinci
si, Yüksek Öğretim Kurulunun akademik 
kadroları açısından ele aldığımızda, gerek
çeyi okuduğumuz zaman, Hükümetin ile
ri sürdüğü sebep Anayasayla çelişmekte
dir. Hükümet diyor ki -gerekçeden aynen 
okuyacağım bunu- "Bazı aksaklıklar or
taya çıkmakta yeni kurulan üniversitelere 
kadro verilebilmesi kanunla mümkün 
olmaktadır" Gerekçede aynen bu ifade 
var. Demek ki, Hükümet, "Yeni kurulan 
üniversitelere kanunla kadro veremiyo
rum, bana yetkiyi verin, bunu kararname 
ile vereyim" diyor.. Arkadaşlar, Anayasa 
açık; Anayasa, üniversitelerin devlet tara
fından ve kanunla kurulacağını amir; eğer 
sız gecekondu üniversite kurmuyorsanız, 
eğer siz ciddî bir üniversite kuruyorsanız, 
bir üniversitenin mevcut olabilmesi bakı
mından vazgeçilmez unsur olan akademik 
kadrolarını o kanuna eklemeniz gerekir. 
Siz eğer, bir üniversite kurulması hakkın
daki kanunda akademik kadroları göster
memiş olursanız, demin bilerek kullandı
ğım bir deyimle, bu üniversite, gecekon
du üniversite olur. Demekki, siz tutuyor
sunuz, düşünüyorsunuz, "Yeni üniversi
telerin kadrolarını verebilmem için bana 
yetki verin" diyorsunuz. Anayasa da öbür 
taraftan, "üniversitenin kurulması kanun
la o lur" diyor. Bu bir çelişkidir ve Hükü
met bu yetkiyi almak suretiyle, yeni ku
rulan üniversitelere kadro vermeyi değil, 
bütün üniversitelerin kadrosu üzerinde 
oynmak yetkisini elde bulundurmak iste
miştir. 

Hükümetin YÖK'ten şikâyeti vardır. 
YÖK' ten bizim de şikâyetimiz var. İşte, 
Hükümet bugünkü siyasî ortam içerisin
de YÖK'ü aşamadığı için, bugünkü siya
sî ortam içerisinde YÖK'ü aşma kudreti
ne sahip olmadığı için, hiç değilse akade
mik kadrolar üzerinde yetkiyi elinde bu-
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lundurmak suretiyle bir noktadan YÖK'e 
müdahale edebilmek imkânını elde bulun
du rmâk istemektedir. 

ikinci konu, T R T Genel Müdürünün 
özlük hakları, parası, maaşı,tahsisatı ve-
sairesidir. Basından izlediğimize göre, bu 
konudaki Bakanlar Kurulu kararnamesi 
Sayın Cuhurbaşkanı tarafından, ileri sü
rülen ücret yüksek bulunduğu için iade 
edilmiş. Şimdi bu yetkiyi verdiğinizde 
T R T Genel Müdürünün bütün özlük 
haklarını Yüksek Planlama Kurulunun, 
yani birkaç bakandan müteşekkil bir ku
rulun tercih ve takdirini bırakmış olacak
sınız. Burada da, altını önemle çizmeye 
mecbur olduğumuz bir çelişki, hatta hat
ta tehlikeli bir durum var. Bir taraftan di
yorsunuz ki -Sayın Başbakan dün söyle
diler, televizyondan izledik- T R T Genel 
Müdürü tarafsızdır. T R T Genel Müdü
rü Hükümete bağlı değildir. Onun için 
T R T Genel Müdürünün tarafsızlığına 
saygı gösterilmek gerekir, şeklinde beyanı 
vardı Sayın Başbakanın. Siz T R T Kanu
nuna, şeklen, T R T Genel Müdürünün ta
rafsızlığını koyuyorsunuz; ama T R T Ge
nel Müdürlüğünü işgal eden, T R T Genel 
Müdürlüğü görevini yürüten -işgal keli
mesini geri a l ıyorum, yanl ış 
yorumlanmasın- ve yürütecek olan muh
terem zevatın kişisel değerlerine saygı duy
makla beraber, siz tutuyorsunuz, şu yet
kiyi almak suretiyle, T R T Genel Müdü
rünü midesinden kendinize bağlıyorsu
nuz; bu olmaz arkadaşlar. Eğer, T R T Ge
nel Müdürü tarafsız olacaksa, onun ala
cağı ücretin -Bakanlar Kurulunu da bu
rada dışlamışsınız- birkaç bakandan mey
dana gelmiş, kurulmuş bir kurul tarafın
dan tayin edilmemesi gerekir. 

Siz, şu yetki alınıp da T R T Genel 
Müdürünün ücretinin takdir yetkisi bir 
idarî mercie bırakıldığı zaman T R T Ge
nel Müdürünün tarafsız olduğuna kamu
oyunu inandırabilecek misiniz? Kişiler 
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bir noktaya kadar kendi şahsî benliklerini 
muhafaza edebilirler.O makama gelen ve 
gelecek bütün arkadaşlarım saygındır; 
ama bu yetkiyle T R T Genel Müdürünün 
tarafsızlığı üzerine gölge düşüreceksiniz ve 
en azından T R T Genel Müdürünü taraf
sızlığını ispat edebilmenin çabası ve so
rumluluğu içine atacaksınız. Buna hakkı
nız yoktur. 

Üçüncü konu, yeni bakanlık kurul
ması. Bu yetki kanunuyla, Türkiye Cum
huriyetinde -hadi devlet bakanlıklarını bir 
tarafa bıraktık, sayısını Meclis veriyor, 
onu tayin yetkisini Bakanlar Kuruluna ta
nıdı Yüce Meclis-bakanlık kurma yetkisini 
Hükümet kendi üzerine almak istiyor. 

Arkadaşlarım beni bağışlayın, bakan
lık kurulması, Anavatan Genel Merkezi 
Teşkilatının kurulması demek değildir. Ba
kanlık kurulması ciddî bir iştir. Eğer bu 
Meclis, hangi bakanlığın mevcut olacağı
na, hangi bakanlığın hangi görevi ifa ede
ceğine karar veremezse, bu Meclisin hik
meti vücudu nedir arkadaşlar? 

Bakanlıkların ayrılma, bakanlıklara 
bağlı kuruluş ve yan kuruluşların bir baş
ka bakanlığa bağlanması ayrı konu, ama 
nasıl verebilirsiniz siz bu yetkiyi Hüküme
te? Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
içinde, Sayın Başbakan -Bakanlar Kuru
lu kararıyla da olsa- tutsun yeni bir ba
kanlık ihdas edebilsin... Bu, mümkün de
ğildir arkadaşlar. Bu, demokrasi ile idare 
edilen; bu, Meclisi mevcut olan yasama 
yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
bulunan, yasama yetkisi halk tarafından 
seçilmiş meclislerde bulunan bir idarede 
sureti katiyede düşünülmemesi gereken 
bir konudur, bir durumdur. 

Çok rica ediyorum, bakanlık kurma 
yetkisini Hükümete verme yoluna lütfen 
gitmeyiniz. Bu, Anayasaya da aykırıdır. 
Anayasanın 113 ve 123 üncü maddelerini 
hatırlatmak istiyorum, dikkatinize sun
mak istiyorum. 

113 üncü maddenin birinci fıkrası: 
"Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, 
görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla dü
zenlenir." 

Anayasanın 123 üncü maddesinin bi
rinci fıkrası: " İdare , kuruluş ve görevleri 
ile bir bütündür ve kanunla düzenlenir." 

Değerli arkadaşlarım, bizim anlayı
şımız odur ki, Anayasa, hangi noktada 
"kanunla düzenlenir" diye emir getirmiş
se, o konuda kanun hükmünde kararna
me çıkarılamaması gerekir. Hiç değilse 
böyle önemli konularda siyaseten çıkarıl
maması gerekir. 

Anayasanın 123 üncü maddesinin 
son fıkrası buna imkân veriyor diye dü
şünülemez. 123 üncü maddenin son fık
rasını da hatırlatayım. " K a m u tüzelkişi
liği, ancak kanunla veya kanunun açıkça 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulur." Ya
ni, bakanlık bir kamu tüzelkişisidir. Bu 
123 üncü maddenin son fıkrası, "kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak kuru lur" di
yor, o halde "kurabi l i r iz" diyemezsiniz; 
çünkü, buradaki kamu tüzelkişiliğinden 
maksat, bakanlık değildir. Onun dışında 
hepimizin bildiği KİT ' le r gibi diğer ka
mu tüzelkişilikleridir. 

Onun için, sayın milletvekilleri, özel
likle T R T konusunda, özellikle mevcut ve 
gelecek olan T R T Genel Müdürlerini bir 
vicdanî sorumluluk, bir vicdanî mücade
le içine atmamanız bakımından, YOK 
üzerindeki niyetlerinizi gerçekleştirebil
mek için böyle bir vesileyi kullanmama
nız ricasıyla, yeni bakanlık kurulmasının 
Hükümetin hiçbir suretle takdir ve kara
rına bırakılmasının doğru olmadığını vur
gulayarak ve özellikle sözlerimin başında 
söylediğim gibi, Hükümete hâkim olan sa-
ikin Meclisin yasama yetkisini devamlı 
olarak elinde bulundurmak şekliyle özet
leneceğini düşünerek bu tasarıyı kabul et
memenizi S H P Grubu adına arz ve istir
ham ediyorum. 
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Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkürler Sayın Ba-
yazıt. 

Doğru Yol Partisi Gurubu adına, Sa
yın Mahmut Öztürk. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

Buyurun efendim. 
DYP G R U B U ADINA M A H M U T 

Ö Z T Ü R K (Niğde) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 3268 Sayılı Kanun ile 3347 Sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılması 2954 
Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı üze
rinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi 
Saygıyla selamlarım. 

Sayın Üyeler, Sayın Ozal'in, devle
tin idarî ve ekonomik yapısına tek başına 
yön verme arzusu; devleti, kanun hük
münde kararnamelerle yönetilir hale ge
tirmiştir; bu durumda, Yüce Meclisi, ya
ni yasamayı bir kenara bırakmıştır. Nite
kim, yürütmenin çok acil hallerde ve yi
ne gizlilik isteyen konularda başvurduğu 
kanun hükmünde kararname prensibi Sa
yın Ozal 'm yönetiminde, günlük ve her 
zaman uygulanan vakayı adiyeden bir du
rum haline gelmiştir. Bu prensiple söz ko
nusu 3268 Sayılı Kanun ile 3347 Sayılı 
Kanunda Değişiklik Yapılması 2954 Sayılı 
Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkındaki Kanun Tasarısı, Anayasamı
zın beş ayrı maddesine kesin aykırılık özel
liği taşımaktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; dünyanın 
bütün hür parlamentolarında, gerek ikti
dar partisi ve gerekse muhalefet partisi 
üyeleri olsun, parlamenterler, kendileri
nin, devlette olan biten işlerden haberdar 
edilmelerini isterler. Ülkemizde ise her ne
dense, ANAP milletvekilleri, kutsal yasa
ma haklarını âdeta kullanmak istemez bir 
tutum içerisinde, hem kendilerini, hem de 
Yüce Parlamentoyu olup bitenlerden ha
bersiz hale getirmişlerdir. 

Sayın üyeler, Sayın Ozal 'm bu keyfî 
tutumu Türk idarî yapısında büyük kar
gaşalara sebep olmuş, personel rejimi bo
zulmuş, Parlamento işlemez hale getiril
miştir. Bugün, devletimizde, idaremizde, 
kimin, nerede ne ücretle çalıştığı bilinmez 
hale gelmiş, kimin ne yetkiyle donatıldığı 
Yüce Parlamento bilmez duruma düşürül
müştür. Bugün ekonomik ve idarî istikrar 
tedbirleri diye hergün çıkartılan yeni mev
zuatlarla Türk idarî yapısı 15 bin sayfalık 
çok karmaşık bir mevzuat yapısına bulun
durulmuştur. Sayın Oza l üç yıl önce aldı
ğı bu kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisini şimdiye kadar kullanmamış, 
şimdi tekrar iki yıl daha süre istemekte
dir. Üç yılda ne yaptı da, iki yıl daha ne 
yapacaktır, çok merak ediyoruz. 

Sayın üyeler, ANAP İktidarı, beş yıl
dır, devletin temel teşkilat yapısını boz
muş, bakanlıkların ana birimleri bakan
lığın bünyesinden koparılarak, hiç alaka
sı olmayan başka kuruluşların bünyesine 
bağlanmış; devletin, bakanlıkları varken, 
o bakanlığın işini üstlenen yeni kuruluş
lar ihdas edilerek devletin işi dağınık ve 
çarpık bir hale getirilmiştir. Bu durumdan 
Yüce Parlamentonun haberi yoktur, çün
kü bütün bu durumlar; çıkarılan kanun 
hükmünde kararnamelerle yeni yeni uy
gulamalarla ortaya çıkmıştır. 

Sayın üyeler, bugün devletin işler hal
de temel bir personel rejimi yoktur; han
gi kuruluşta, kimin ne ücret aldığını kimse 
bilmemektedir. Bir bakanlığın bünyesin
de, bağlı, farklı kuruluşlarda ücret reji
minde son derece çarpık ve karışık sistem 
mevcuttur. Türkiye'de bugün kamuda üc
ret neye göre ödeniyor? Kamu kuruluşu
nun önemine göre mi, tahsil durumuna 
göre mi, memurun yaptığı işin önemine 
göre mi; kamu kuruluşunun kârlı çalışıp 
çalışmamasına göre mi, hizmet süresine 
göre mi, mesuliyet derecesine göre mi?.. 
Bunlara ilaveten diğer sebepleri de saya-
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biliriz. Bunlar bilinmiyor. Çünkü, bütün 
bunlar, Parlamentonun dışında, kanun 
hükmünde kararnamelerle hazırlanıyor. 

Sayın üyeler, bugün getirilen perso
nel sözleşme sistemiyle istihdam, devletin 
işleyiş çarkına atılan bir avuç kum gibi 
devlet çarkları arasında büyük sürtüşme
lere sebep olmaktadır. Bugün bu ücret sis
temiyle, devletin önemli kuruluşlarının 
başındaki yöneticiler arasında son derece 
farklı ücret uygulanmaktadır. Size bir mi
sal vermek istiyorum sayın üyeler: Devlet 
bürokrasisinin en büyük mevkii Başba
kanlık Müsteşarlığı ve Genelkurmay Baş
kanlığıdır. Devlet, bu yüksek makamların 
ücretinin ne olacağını kanunla belirlemiş
tir. Devletin en yüksek makamında alınan 
ücreti biliyoruz, çünkü onu kanun tespit 
ediyor; fakat bir kanun hükmünde karar
nameyle bir kamu bankasının genel mü
dürünün bugün 5,5 milyon lira aldığını, 
eminim ki, ne AI ' • P Hükümetindeki ba
kanların bazik "Î, <r- de ANAP milletve
killerinin pek çoğu bilmiyor. Şimdi size so
ruyorum; bu genel müdürün görevi, Baş
bakanlık Müsteşarından, Genelkurmay 
Başkanından, Hazine Müsteşarından, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarın
dan, daha da önemlisi, Türkiye Cumhu
riyetinin Cumhurbaşkanından daha da mı 
önemli ki 5,5 milyon lira alıyor? 

İşte, kanun hükmündeki kararname
lerin keyfî uygulaması Türkiye'yi bu nok
taya getirmiştir. Bu durum, Türk kamu 
idaresinin, hukukunun ve Türk bürokra
sinin vicdanlarını sızlatıyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Hükü
met, söz konusu bu kanun tasarısıyla, yi
ne TRT Genel Müdürünün ücretinin tes
pitini Bakanlar Kurulu yerine, Yüksek 
Planlama Kuruluna tespit ettirmek istiyor. 

Şimdi size ve Sayın Hükümete soru
yorum: Bakanlar Kurulu teşkil ettiğinde 
-26-27 kişi bir araya geldiğinde- hesap ha
tası yapıyor da, bu hesap hatasını azalt

mak için mi bu ücreti tespit görevini, 5 
üyeden oluşan ve yine 5'i de bakan olan 
Yüksek Planlama Kuruluna veriyor? Bu
nu anlamak istemiyoruz, anlayamıyoruz 
da. Amacı biz biliyoruz. Herhalde, TRT 
Genel Müdürlüğünde hızla kadrolaşan 
malum kadroya, yüksek ücret vererek on
ların faaliyetlerini mükâfatlandırmak is
tiyor. Sayın üyeler, bu kanun hükmünde 
kararnameye göre sadece sayın genel mü
dürün ücretini mi Yüksek Planlama Ku
rulu tespit edecek? Diğer alt teknik ve idarî 
kadrolann ücretini de yine eski kanun mu 
tespit edecek? Bu hususları bilmek istiyo
ruz. Durup dururken niçin bu tedbirlere 
başvuruluyor, bilmek istiyoruz. 

Sayın üyeler, her parlamenterin en 
kutsal hakkı yasama görevidir. Şayet biz, 
bu yasama görevinin Parlamentoyu dışlar-
casına, her gün kullansın diye Hükümete 
verirsek, Parlamentonun görevi yarı yarı
ya azaltılmış olur ve Parlamento dışlanmış 
olur. Bunun bütün vebali, bu yetkiyi Hü
kümete veren sayın ANAP milletvekille
rine ait olur. 

Saygılarımı sunarım. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Öztürk. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Şevki Göğüsger; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ŞEVKİ 
GÖĞÜSGER (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 3268 sayılı Yet
ki Kanununun bir iki maddesinin değiş
tirilmesi ve süresinin 2 yıl daha uzatılma
sıyla ilgili kanun tasarısı üzerinde Anava
tan Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz 
etmek üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu 
ana kadar, muhalefete mensup milletve
kili arkadaşlarımızın kanun hükmünde 
kararnameler için alınan yetkiler ve bu 
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yetki kanunlarına dayanılarak yürürlüğe 
konulan kanun hükmünde kararnameler 
hakkındaki beyanlarını sabırla dinledik. 
Sayın arkadaşlarımız öyle bir tablo sergi
liyorlar ki, sanki bu müesseseyi Anavatan 
Partisi İktidarı olarak biz icat ettik. Bü
tün kanun hükmünde kararnameler Ana
vatan Partisi İktidarı döneminde çıkarıl
dı ve bu kanun hükmünde kararnamele
rin hiçbirisi, Anayasamız gereği, Yüce 
Meclise sunulmadı ya da hiçbirisi bugü
ne kadar kanunlaştırılmadı. 

Sayın milletvekilleri, konuya bu yak
laşımla bakmak en azından insafsızlık 
olur. Bir kere, kanun hükmünde kararna
meler çıkarma yetkisinin Hükümete veri
leceği yolundaki Anayasa hükmünü biz 
düzenlemedik. Biz, sadece Anayasanın ta
nıdığı bir yetkiyi yine Anayasanın öngör
düğü kurallar çerçevesi içerisinde kullanı
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, kanun hükmün
de kararname çıkarma yetkisi 1876'h yıl
larda Osmanlı döneminde uygulanmış bir 
sistemdir. Daha Osmanlı döneminde hü
kümetlere kanun hükmünde kararname 
çıkarma yetkisi verilmiştir. Her ne kadar 
İstiklal Harbimizin cereyan ettiği dönem
leri de kapsayan 1921 tarihli Teşkilatı Esa
siye Kanununda, kanun hükmünde karar
name çıkarma yetkisi bulunmamakta ise 
de, zamanın Yüce Meclisi, hükümete be
lirli konularda yine kanun hükmünde ka
rarname çıkarma yetkisi vermiştir. 1908 ile 
1922 yılları arasında, yani 14 yıllık uygu
lama döneminde, zamanın hükümetleri, 
toplam 1 061 adet kanun hükmünde ka
rarname uygulamaya koymuştur. Nite
kim, bu kanun hükmünde kararnameler
den, bir manada geçici kanun diyebilece
ğimiz bir tanesini Anavatan Partisi İkti
darı, yine sizlerin oylarıyla, geçtiğimiz dö
nemde kanun haline getirmiştir. 

Böylece, kanun hükmünde kararna
me çıkarma konusu, gerek Anayasamız

da ve gerekse kamu hukuku, idare huku
ku alanında yeni bir müessese değildir. İs
ter Fransa modelinden esinlenmiş olsun ve 
isterse bir başka ülkenin anayasa mode
linden alınmış olsun, eğer bu müessese
nin yararlılığı ve dolayısıyla bazı konular
da Anayasamızın cevaz verdiği alanlarda 
pratik ve kısa zamanda çözüm yolu bul
ma imkânı sağlıyorsa, bundan yakınma
nın doğru olmadığı inancını taşıyorum. 
Bu müessese, bizim 1961 Anayasasına, 
takriben 10 yıl sonra metin olarak girmiş
tir. 

Bir de 1961 Anayasasında vaki olan 
1971 değişikliği sonunda getirilen bu mü
essesenin işlemesinin envanterini yapmak
ta fayda vardır. 1971 yılından bu yana, ya
ni 17 yılda toplam 342 adet kanun hük
münde kararname çıkarılmıştır. Bir bakar
sak, geçmiş dönemlerde, 14 yılda 1 061 ka
nun hükmünde kararname uygulanmış; 
ama zamanın hükümetleri 1971'den bu 
yana, 17 yılda sadece 342 adet kanun hük
münde kararname uygulamaya koymuş
tur. Bu kanun hükmünde kararnamelerin 
67 adedi de uygulamaya konulmamıştır. 
O halde, mesele, abartıldığı kadar vahim 
değildir sayın arkadaşlarım. 

Netice itibariyle, bugün yürürlükte 
bulunan 275 adet kanun hükmünde ka
rarname bulunmaktadır. Biraz sonra bun
ların da detayını vermeye çalışacağım. 
Bunların da büyük bir bölümü, Yüce 
Meclisin denetiminden geçerek kanunlaş
mış bulunmaktadır. 

Bu kanun hükmünde kararnamelere 
şöyle bir bakacak olursak; ilk defa 1972 yı
lında, 1589 sayılı Kanunla, Devlet Me
murları Kanununda değişiklik ve iyileştir
meler yapılmak üzere, kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisi alınmıştır. De
mek ki, Yüce Meclisten bu konuda sade
ce Anavatan Partisi yetki almıyor. Bu yet
kiye dayanarak da, zamanın hükümetleri 
12 adet kanun hükmünde kararname çı-
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karmıştır. 1975 yılında çıkarılan 1877 sa
yılı Kanunla, eski adıyla "Desiyab" olan 
bankanın düzenlenmesiyle ilgili bir yetki 
alınmış, bununla da sadece 1 kararname 
çıkarılmıştır. 1978 yılında, 2171 sayılı Ka
nunla, kamu yönetiminde ve harcamalar
da etkinlik ve verimlilik sağlamak üzere 
bir yetki alinmış ve bu yetkiye dayanıla
rak da 21 adet kanun hükmünde kararna
me çıkarılmıştır. 1982 yılında, 2578 sayılı 
Kanunla, ödeme güçlüğü içinde bulunan 
bankerlerle ilgili olarak ortaya çıkan ko
nuların düzenlenmesi maksadıyla kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi 
alınmış, 13 adet kanun hükmünde karar
name çıkarılmıştır. Yine 1982 yılında, 
2680 sayılı Kanunla, kamu kurum ve ku
ruluşlarının yeniden düzenlenmesi mak
sadıyla Yüce Meclis'ten yetki alınmış, bu 
yetkiye dayanılarak da, 53 adedi Anava
tan Partisi İktidarı döneminde olmak üze
re toplam 109 adet kanun hükmünde ka
rarname çıkarılmıştır. Yine 1982 yılında, 
2767 sayılı Kanunla, kamu kurumu nite
liğinde olan meslekî teşekküllerin düzen
lenmesi amacıyla bir yetki alınmış, buna 
dayanarak da 18 adet kanun hükmünde 
kararname çıkarılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü üze
re, buraya kadar çıkarılmış bulunan bü
tün kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkileri, Anavatan Partisi İktidarından 
önce alınmış olan kanun hükmünde ka
rarname çıkarma yetkileridir. Binaena
leyh, Anavatan Partisi İktidarı, Anayasa
nın tanıdığı hakkı suistimal ediyor, gere
ğinden fazla kullanıyor diye telaşa kapıl
manın yersiz olduğunu burada açıklıkla 
ifade etmekte fayda görüyorum. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, 1983 yı
lında 2810 sayılı Kanunla para ve serma
ye piyasasının düzenlenmesi amacıyla yet
ki almışız, bununla da 4 adet kanun hük
münde kararname çıkarmışız. Bunun dı
şında, Anavatan Partisi İktidarının yaptı

ğı olay, 3268 sayılı Kanunla, 2680 sayılı 
Kanunla verilmiş olan yetkinin süresini 
uzatmaktan başka bir şey değildir. Şu an
da da yapılan yine o zamandan tevali eden 
sürenin uzatılmasını talep etmekten iba
rettir. 

Sayın milletvekilleri, görüleceği üze
re, 23.5.1972 tarihi ile 5.4.1983 tarihi ara
sında 7 adet kanun hükmünde kararna
me çıkarma yetkisi alınmıştır Yüce Mec
listen. Bunlardan sadece 1 tanesi Anava
tan Partisi İktidarı dönemine rastlamak
tadır. Bu kanun hükmünde kararname çı
karma yetkilerine dayanılarak, toplam 178 
adet kanun hükmünde kararname çıkarıl
mış ve yürürlüğe konmuştur. 178 adet ka
nun hükmünde kararnameden sadece 
2680 sayılı Kanuna dayanılarak 53 adedi 
Anavatan Partisi İktidarı tarafından uy
gulamaya konulmuştur. Anavatan Partisi 
İktidarı döneminde ise, bugüne kadar 1 
tanesi süre uzatmak olmak üzere, 1 kanun 
çıkarılmıştır. Bunlardan, 2977 sayılı Ka
nunla İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname çıkarma yetkisi, bir di
ğeri de, kamu personelinin malî ve sosyal 
haklarında iyileştirmeler yapmak üzere, 
devlet memurlarını malî ve sosyal statü
lerini düzenleme amacına yönelik olanı
dır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda arz 
edildiği üzere, 1972 yılından bu yana, gü
nümüze kadar gelen yetki kanunlarından 
sadece 3 adedi Anavatan Partisi dönemin-. 
de çıkarılmış, toplam 183 adet kanun hük
münde kararname uygulamaya konul
muştur. 

Muhterem arkadaşlar, mesele hiç de 
söylenildiği gibi değildir. Bugüne kadar çı
karılmış bulunulan kanun hükmünde ka
rarnamelerin çoğu, Yüce Meclisin tasvi
bine mazhar olarak, kanunlaşmıştır. Bu 
konuya da bir göz atmakta fayda görüyo
rum. 
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1972 yılından bugüne kadar, sayı iti
bariyle alınan 11 adet yetki kanunuyla, 8 
adedi, Anayasamızın 121 inci maddesi ge
reğince çıkarılan kanun hükmünde karar
nameler olmak üzere, toplam -demin de 
arz ettim- 342 adet kanun hükmünde ka
rarname çıkarılmıştır. Bunların 67 adedi, 
hiç uygulamaya konulmamıştır; uygula
maya konulan kanun hükmünde kararna
me sayısı -tekrar arz ediyorum- 275 adet
tir. 

Bu kanun hükmünde kararnameler
den 97 adedi, Yüce Meclisin tasvibine 
mazhar olarak kanunlaşmıştır. 53 adedi -
ki, bunların büyük bir bölümü, kamu ik
tisadî teşebbüslerinin teşkilatlarının dü
zenlenmesiyle ilgilidir- 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle yürürlükten 
kaldırılmıştır. Böylece, gündemde bekle
yen sadece 125 adet kanun hükmünde ka
rarname bulunmaktadır. Gayet tabiî ki, 
bunlar da sırası geldikçe Yüce Meclisin ve 
ilgili komisyonlarının gündeminde müza
kere edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anavatan Partisi, Yüce Meclisten çıkar
dığı 4 adet kanun hükmünde kararnamey
le hiç mi bir şey yapmadı? Sayın arkadaş
larımız, konuşurlarken, devlet memurla
rıyla ilgili herhangi bir iyi şeyin yapılama
dığını, kimsenin aylığını hesap etmenin de 
mümkün olmadığını ifade ettiler; bu mü
lahazalara katılmanın mümkün olmadığı
nı ifade etmek istiyorum. 

Anavatan Partisi İktidarı, Yüce Mec
listen aldığı bu yetkiye dayanarak, ehliyet 
alma işlemlerini basitleştirmiştir. 

Evlenme işlemlerini kolaylaştırmıştır. 
Gümrük kapılarında bekleyen kuy

rukları yok etmiştir. 
Tapu işlemlerini basit ve kolay hale 

getirmiştir. 
Memuriyete girişte bir hayli malî kül

feti gerektiren formaliteleri ortadan kaldır
mıştır. 

Devletin kadrolarına sahip çıkmış ve 
unvan standardizasyonunu gerçekleştir
miştir. 

Devlet teşkilatını bütünüyle merke
ziyetçilikten uzaklaştıracak şekilde ve 
fonksiyonel olarak yeniden organize etmiş
tir. 

Devlet memurlarının ve diğer kamu 
görevlilerinin vergi yükünü azaltmıştır. 

Sorumluluk mevkiinde bulunan ve 
temsil niteliği olan bazı görevler için, 
"Makam tazminatı" müessesesi yoluyla, 
temsil makamlarının mesuliyetleriyle mü
tenasip ödeme sistemini getirmiştir. 

1984 yılı da dahil olmak üzere, kamu 
görevlileri aylıklarının, yılda iki defa tes
it edilmesi suretiyle, ekonomik imkânla-
ın elverdiği ölçüde yükselmesini sağlaya

cak tedbirleri almıştır. 
Ek gösterge rakamlarını, hemen he

men bütün hizmet sınıflarına ve tabana 
kadar yaymak suretiyle genişletmiş, ayrı
ca önemli bazı mevkiler için 1983 öncesi 
uygulanan ek gösterge rakamlarını üç ka
tına kadar yükseltmek suretiyle bunun 
3 600 rakamına ulaşmasını sağlamıştır. 

Kadrosuzluk sebebiyle derece terfii 
yapamayanların uğradığı kayıpları önle
miş ve kadrosuzluk sebebiyle terfi edeme
me diye bir müesseseyi idare hukukundan 
silmiştir. 

Başarılı memurlara ödül verme sis
temine işlerlik getirmiştir. 

Yargı ve üniversite mensuplarına ve
rilen tazminat oranlarını, onların maaş
larına denk bir seviyeye kadar yükseltmiş
tir. 

Emniyet mensupları için, iğretmen-
ler için ilave ödeme imkânla: kamış
tır. 

Yan ödeme katsayısının, yılaa iki defa 
tespit edilmesi suretiyle, bugün 34 raka
mına ulaşmasını sağlamıştır. 

Yakacak yardımını yükseltmiştir. 
Vergi iadesi sistemini getirmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, bu örnekleri da
ha da uzatmak mümkündür: Faizsiz ko
nut kredisi imkânı getirmiştir. 

"Bugüne kadar alınan yetkiyle Ana
vatan Partisi İktidarı devlet memurları 
için ne yaptı?" diye gelip geçmenin, 
umursamazlıktan gelmenin^ insafsızlık ol
duğuna inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, sayın arkadaş
larım "Memurların, kimin ne miktar ay
lık aldığını hesap etmek mümkün değil" 
diyorlar. Ben de, 1983 yılında 74 bin lira 
aylık ücretle devralınmış Başbakanlık 
Müsteşarı aylığını bugün 896 bin 500 li
raya getirdik diyorum. Bunun hesabı da 
gayet kolay. Ayrıca yine aynı dönemde 15 
inci derecenin birinci kademesinden 16 
bin 800 lira aylık alan bir memurun aylı
ğını da 1Q7 bin 444 liraya getirdik.Bunun 
da hesabı gayet kolay. Yeter ki, bunları he
sap etmek için gereken bilgileri kendimiz 
taşıyalım. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Ha
tay)— Bozdur bozdur harca... 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısıy
la, 31.12.1988 tarihinde nihayete erecek 
olan idarenin yeniden teşkilatlandırılma
sı ve memurlarımızla diğer kamu görev
lilerinin malî ve sosyal haklarında ekono
mik ve sosyal gelişmelere paralel olarak 
iyileştirmeler yapılabilmesi konularında 
hükümete verilmiş bulunan kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisinin sü
resinin uzatılmasını, aynı mülahazalarla 
olumlu bulduğumuzu ifade etmek istiyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, tasarının kapsa
mına 78 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede alınmaktadır. 78 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, üniversitelerin 
akademik kadrolarını düzenleyen bir ka
rarnamedir. 

Sayın milletvekilleri, bu kararname
de esas itibariyle bir boşluk vardır. 190 sa

yılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, ge
nel ve katma bütçeli kuruluşların birço
ğunda kadrolar her yıl değiştirilmek su
retiyle, kadrosuzluk sebebiyle terfi edeme
me nedeni ortadan kaldırılmaktadır. Oy
sa, 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
mede bu müessese yoktur. Onun dışında, 
bağlı kadroların serbest bırakılması, gerek 
190 sayılı, gerekse 78 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameler, Bakanlar Kurulu 
kararıyla olmaktadır. Ayrıca, unvan deği
şikliği Bakanlar Kurulu kararıyla olmak
tadır. Yine, derece değişiklikleri de Bakan
lar Kurulu kararıyla olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ö zaman, ba
kanlıklarda ve diğer kamu kuruluşların
da sağlanmış olan derece terfiine yönelik 
bir imkânın, üniversitede, akademik ka
riyerde bulunan öğretim elemanlarımıza 
tanınması için bu yolun seçilmesinde ya
dırganacak bir husus görmüyoruz. Bu ko
nunun, Anayasanın 130 uncu maddesine 
aykırı düşecek bir tarafı da yoktur. Biz, 
üniversite kurmuyoruz. Üniversiteler ka
nunla kurulur. Bu üniversitelerin kadro
larını da kanunla tespit etmişiz. Kadrola
rın da üniversitelerin elemanlarının malî 
haklarının, terfi haklarının korunması 
maksadıyla değişik yapılması imkânını 
Hükümete vermek suretiyle, onların da 
mağduru olmalarını önleme amacına ma
tuf olan bu tasarının bu maddesini olum
lu karşılamamak mümkün değildir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Arkadaşım, gerekçeyi oku, gerekçeyi oku. 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — 
Gerekçe bendenizde yok, onu sizin oku
manıza bırakıyorum, siz daha iyi değer
lendirirsiniz. 

Sayın milletvekilleri, tasarıyla getiri
len bir başka yenilik, yeni bakanlık kurul
ması imkânıdır. Şüphesiz, biz de biliyoruz, 
Anayasanın 113 üncü maddesi, "Bakan
lıklar kanunla kurulur" diyor. Bu madde
yi biz de biliyoruz. Şüphesiz Anayasanın 
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7 nci maddesi, "Yasama, Yüce Meclisin
dir, devredilemez' ' diyor, bunu da biliyo
ruz; ama, şüphesiz, Anayasanın bir baş
ka maddesi de bazı konuların kanun hük
münde kararnamelerle düzenlenebileceği
ne cevaz veriyor. O halde, Anayasa mad
delerinin birbirine önceliğini veya birbi
rine üstünlüğünü münakaşa etmek, ka
nımca doğru olmaz. Bu bakımdan, tasan 
metnine yeni bakanlık kurulması yolun
da getirilen ibarenin de olumlu ve yerin
de olacağına inanıyoruz. 

Sayın mil le tveki l ler i , b u r a d a , 
TRT 'n in ilave edilmesinde yine endişe 
edilecek bir durumun olmadığını ifade et
mek isterim. T R T Kanununa bakıldığı za
man, T R T Kanununda, TRT 'n in K I T 
personel rejimine tabi olacağı açıkça ya
zılmış bulunmaktadır. K İ T personel reji
mi belirlenirken, bu konuyu düzenleyen 
kanun hükmünde kararnameler, metinler
de, K İ T personel rejiminin, özellikle üc
ret statülerinin YPK'ca belirleneceğini 
hükme bağlamış bulunmaktadır. O halde, 
bir kuruluşun kanununda, K İ T personel 
rejiminin uygulanacağını söyleyeceksiniz, 
bunun uygulanması imkânını sağlayacak 
hükmü de aynı yere ilave etmeyeceksiniz; 
bu, çelişki olur; bu çelişkinin de düzeltil
mesinde fayda mütalaa edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi ta
mamlamadan önce, bu yetki kanununun 
yüksek oylarınıza mazhar olacağı inancı 
içerisinde, bu yetkinin uygulanması sıra
sında, özellikle 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun bugün mana ve maksat 
itibariyle özelliğini kaybetmiş bulunan sı
nıflarının gözden geçirilmesinde fayda ol
duğu inancını da ifade etmek istiyorum. 

Öte yandan, gösterge tablosunu çıp
lak olarak ele aldığımız zaman, en düşük 
ücret 126 bin lira, en yüksek ücret de 140 
bin lira olmaktadır; aralarında sadece 14 
bin lira fark vardır. Bu bakımdan, ana 
gösterge tablosunun da yeniden değerlen

dirilmesinde fayda olduğuna inanıyoruz. 
Bir de, derece terfılerinde önemli öl

çüde artışlar bulunmamaktadır. Dolayısıy
la, gösterge rakamları arasındaki insica
mın, gerçekten, terfi edildiği anlamını ve
recek manada değerlendirilmek suretiyle 
bu tablonun yeniden değerlendirilmesin
de fayda olduğu inancını taşıyoruz. 

Bütün bu duygu ve düşüncelerle, Yü
ce Meclisin tasvibine mazhar olacağına 
inandığımız bu kanun tasarrsının, Hükü
metimize ve dolayısıyla milletimize ve 
onun, işinden gurur duyan memur lanna 
hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, tasarı
yı olumlu karşıladığımızı ifade eder ve he
pinize saygı ve şükranlarımı sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Göğüsger. 

Şahıslan adına söz isteyen aradaşımız 
var mı efendim? Yok. 

Buyursunlar Sayın Bakan. 
MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 

A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Sayın Başkan, yüce Meclisin 
çok değerli üyeleri; 3268 Sayılı Kanun ile 
3347 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
ve 2954 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ile ilgili olarak huzurlarınızı çok kısa iş
gal etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Aslında, benden önce konuşma ya
pan çok değerli grup sözcülerini dikkatle 
izledim. Hakikaten, kendilerine teşekkür 
ediyorum. Konuya, muhalefet olsun, ik
tidar olsun fevkalade büyük açıklık getir
mişlerdir. 

Anayasanın 91 inci maddesi bu Mec
liste daha önce de sık sık dile getirildi, bu
gün de 91 inci maddeden söz ettik. Mü
saade ederseniz, madde 91'i sadece 91 de
meden bir okumak istiyorum; bunu za
man zaman yine okuyacağız, yine anaca
ğız, tekrar edeceğiz. " M a d d e 91. — Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Ku-
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ruluna kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim 
ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, 
Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikin
ci bölümlerinde yer alan temel haklar, ki
şi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölüm
de yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun 
hükmünde kararnamelerle düzenlene
mez.' ' 

Yani, 91 inci madde, Bakanlar Kuru
luna kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisini veriyor ve hangi haller için 
çıkaracağını değil, hangi haller için çıka
ramayacağını ifade ediyor. Biz de burada, 
91 inci madde uyarınca hır kanun hük
münde kararname çıkartmak üzere çalış
malar yapıyoruz. Bu uygulamalar, biraz 
önce tarihî gelişmesini arkadaşlarımızın 
ifade ettiği gibi, ilk defa yapılmamaktadır, 
son defa da yapılmayacaktır. Bizden ön
ceki hükümetlerin kullandığı bu yetkiyi 
biz de bugüne kadar zaman zaman kul
landık, bugünden sonra da kullanmaya 
devam edeceğiz. Kaldı ki, bu çalışmaları
mız, daha önce arkadaşlarımızın ifade et
tikleri gibi, kişi haklarıyla çok yakından 
ilgilidir ve bunların düzeltilmesi istikame
tindedir. 

Efendim, T R T ile ilgili, gene arkada
şımız fevkalade güzel ifadede bulundu. 
T R T ile ilgili Kanunun 50 inci maddesi
ni de, müsaade ederseniz, size okuyuve
reyim. Biraz uzun bir madde; ama giriş 
kısmı zaten yapılmak isteneni gayet açık 
bir şekilde ifade ediyor. Okuyorum: 

"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
personeli, aşağıda düzenlenen hükümler 
dışında, kamu iktisadî kuruluşlarının per
sonel rejimine tabidir." 

Kamu iktisadî kuruluşlarının perso
nel rejimi, 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile belirlenmiştir. Buralarda 
çalışan personelin özlük haklarının Yük
sek Planlama Kurulu tarafından tespit 
edildiği aşikârdır. O halde, bu düzenleme-
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nin acaba tenkit edilecek tarafı nerededir? 
Bunu anlamak tabiî mümkün değildir. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Genel müdür personel mi Sayın Bakan? 
Oradaki personelden kasıt başka? 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Cevap vereyim mi efendim? 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Sizin takdirinize kalmış efendim. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Vermeyeyim değil mi Sayın 
Başkanım? 

Sayın Başkan, çok değerli üyeler; da
ha önce de bu tip konuşmaları, çalışma
ları yapmıştık. Aynı istikamette, Hükü
met, plan ve programı istikametinde hızlı 
hareket edebilmek için yetki talep etmek
tedir. Daha önce Yüce Meclisten çıkmış, 
Yüce Meclisin ve çok değerli üyelerinin 
takdirine, tasvibine mazhar olmuş bir 
benzeri çalışmanın yine tarafınızdan ka
bul edileceğine inancımı bir kere daha ifa
de ediyor, hepinize bu vesileyle saygıları
mı bir kere daha arz ediyorum efendim. 

Çok teşekkür ederim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerin
de başkaca söz isteyen?.. Yok. (SHP sıra
larından 10 milletvekili ayağa kalktı) 

M E H M E T FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — Sayın Başkan, çoğunluk yok, yok
lama istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, yoklama iste
yen arkadaşların isimlerini kaydetmek 
mecburiyetindeyiz. Sayın Erçetin, Sayın 
Çulhaoğlu, Sayın Yılmaz, Sayın Zeki 
Ünal, Sayın Erdoğan, Sayın Hırfanoğlu, 
Sayın Canver, Sayın Dikmen, Sayın Du-
duoğlu, Sayın Ateş. 10 kişi vardır, yokla
maya başlıyoruz. 

Yoklamanın yapılması ve ondan son
ra bu tasarı üzerindeki müzakereler ta
mamlanıncaya kadar çalışma süresinin 
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uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
(SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Saym Başkan, söz istiyorum. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Yoklama yapmadan yapamazsınız. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz tutumu
nuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kabul ediyorum efen
dim. Sayın Bayazıt, Başkanlık zühulen oy-
lamıştır; ekseriyet olduğu zaman tekrar 
oylarım efendim. 

III..— YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklamaya başlıyoruz. 
Buyurun efendim. 

(Yoklama Yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamada bulunma

yan arkadaşlar, isimlerini ve seçim bölge
lerini ihtiva eden pusulaları imzalan ile 
birlikte göndersinler. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
İmzalarıyla birlikte mi, yoksa imzasız mı 
göndersinler? 

dim. 
BAŞKAN — imzalarıyla birlikte de-

Toplantı yetersayımız vardır. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2, — 3268 Sayılı Kanun ile 3347 Sayılı 
Kanunda Değişiklik Yapılması 2954 Saydı Ka
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/474) (S. Sayısı : 87) (Devam) 

BAŞKAN — Kanun Tasarısının tü
mü üzerindeki müzakereler tamamlan
mıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının çok kısa olması se
bebiyle tasarının bitimine kadar müzake
renin uzatılmasını... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, müzakerelere devam konu
sunu oylamadan önce söz istiyorum, gö
rüşmelerin devam edip etmemesi konu
sunda. 

BAŞKAN — O, tamamen, Meclisi 
idare eden,.. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Tutumunuz hakkında. 

BAŞKAN — Ben bir oylayayım, on
dan sonra takdim edersiniz. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Hayır oylamadan önce; lütfen... 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bu, size yakışan bir tavır değil Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi okutu
yorum: 

3268 Sayılı Kanun ile 3347 Sayılı 
Kanunda Değişiklik Yapılması 2954 Sa
yılı Kanunun Bir Maddesinin Değişti

rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 12.3.1986 tarihli ve 
3268 sayılı Kanunun 3347 sayılı Kanun
la değişik 2 nci maddesinin (A) fıkrasının 
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(k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
(b) fıkrasının (a) bendine "... hangi ana 
hizmet kuruluşlarının hangi bakanlıklara 
bağlanacağına..." ibaresinden sonra gel
mek üzere "yeni bakanlık ve..." ibaresi ek
lenmiştir. 

"k) 78 ve 190 sayılı Kanun hükmün
de kararnamelerde," 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

Buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; oturu
mun başında gündem dışı konuşma ya
parken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
saygınlığına değinmiştim ve özellikle Sa
yın Başkanların idarelerindeki kasıtlı ta
vırları sonucu Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde meydana gelen olaylara temas et
memiştim. Ancak, yoklama talebimiz üze
rine Sayın Başkan sürenin uzatılmasını 
birlikte oya sundu. İtiraz edince de "zü-
hulen yaptığını" söyleyerek bu oylamayı 
geri aldılar. 

Zühulen yapılan bir hareket değildir. 
Buna inanmak mümkün değildir; çünkü, 
Sayın Başkan, böyle basit hatayı yapama: 

yacak derecede tecrübelidir. Kasıtlı tavır 
demekten kaçınmak istiyorum. Bilerek ya
pılan bir davranıştır. 

İkinci konu, sürenin uzatılması için 
yapılan oylamadır. İçtüzük, Danışma Ku
rulunun süreyi tayin etmediği hallerde 
oturumu yöneten sayın başkana "bitmek 
üzere olan işler" konusunda oturumu 
uzatmak için oylama yapma yetkisini ver
miştir. Geride, görüşülecek 5 madde var
dır ve önemli maddelerdir. İktidar grubu 
önemli görmeyebilir; önemli maddelerdir. 
Her madde üzerinde grupların 10'ar da
kika, iki milletvekilinin 5'er dakika konuş
ma hakkı vardır. Üç grup 10'ar dakikadan 
yarım saat, iki milletvekili 5'er dakikadan 
10 dakika ve bu da toplam 40 dakika ya
par. Beş madde üzerinde 40 dakika; 200 

dakidadır. O halde, bu, bitmek üzere olan 
iş değildir. Kaldı ki, halen verilmiş olan 
önerge mevcut olmasa dahi, maddeler 
üzerinde önerge verilmesi de muhtemel ve 
mümkün olduğu için, 5'er dakika da on
lara ilave ederseniz bu, bitmek üzere olan 
iş yetkisine girmez. 

Kaldı ki, Sayın Başkanın, oylamadan 
önce görüşmeye devam edilip edilmeme
si, görüşmeye mahal olup olmadığı konu
sunda İçtüzüğün tanıdığı hakkı kullanmak 
isteyen bir milletvekiline söz vermemesi, 
arkasından tutumları hakkında yine söz is
tendiğinde söz vermemesi, beni bağışla
sınlar, insafa sığan bir konu değildir. 

Sayın Başkan, maddenin önemli nok
tası, yeni bakanlık kurulması konusunda 
Hükümete yetki verilmesidir. Sayın Ma
liye Bakanımız burada Anayasanın 91 in
ci maddesini okudular ve dediler ki, "91 
inci madde, sadece ve sadece siyasî hak
lar; yeni Anayasanın şu şu babmdaki hak
lar konusunda kanun hükmünde kararna
me çıkarılmaz diyor". Evet; eğer böyle çok 
açık, çok sarih, filin hortumu gibi, gözün 
önünde bir husus olmasaydı, siz, orada da 
kanun hükmünde kararname çıkarma yo
luna giderdiniz. Biz tabiî ona değinmiyo
ruz, itiraz etmiyoruz; ama biz diyoruz ki, 
"kanunla düzenlenir" şeklinde açık Ana
yasa hükmü karşısında.siz, kanun hük
münde kararname yetkisi alamazsınız. 
Anayasa bazı maddelerinde, özellikle, 
"kanunla düzenlenir" demiş; bazı mad
delerinde, "kanunla düzenlenir" diye bir 
lüzum, bir mecburiyet öngörmemiş. İşte 
bu maddelere temas eden konularda ka
nun hükmünde kararname çıkarma yet
kisini Bakanlar Kuruluna verebilirsiniz; 
ama Anayasanın 113 üncü maddesi, "Ba
kanlıkların kuruluşu kanunla düzenlenir" 
demiş ise; ama Anayasanın 123 üncü mad
desi "İdare bir bütündür, kuruluşu ka
nunla düzenlenir" demiş ise, insaf ediniz, 
hukuken ve siyaseten siz, bu konularda 
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kanun hükmünde kararname çıkarma yet
kisini Bakanlar Kuruluna veremezsiniz. 

Sayın Başkan, tasarının geneli üze
rindeki maruzatım sırasında, 1 inci mad
de üzerindeki görüşlerimi ana çizgileriy
le arz etmiştim. Arkadaşlar, bakanlık ku
ruluyor; çok istirham ediyorum, Türkiye 
Cumhuriyetine yeni bir bakanlık kuruyor
sunuz. Bazı misaller vermek istemiyorum, 
bazı misaller vermekten bugün için kaçın
mak istiyorum. İnanıyorum ki, o tür ba
kanlık kurulmaya kalkıldığı zaman, Ana
vatan içindeki arkadaşlarımızın pek çoğu 
o tür bakanlıklara da karşı çıkarlar; ama, 
yetki verdiniz mi, atı alan Üsküdar' ı ge
çer. O yetkiyle o bakanlığı kurdurmuş 
olursunuz. 

Siz Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyeleri, halk bizi seçip buraya gön
derdiği zaman, hükümete tabi olalım di
ye göndermedi. Halk, yasama yetkisini 
kendiniz kullanın diye gönderdi. Siz sa
yın bakan ve Anavatan Partisinin sayın 
sözcüsü, nasıl 7 nci maddedeki sarahati 
gözardı ederseniz; "Yasama yetkisi 
devredilemez" hükmünü? Nasıl 113 ün
cü maddedeki, "Bakanlıkların kurulma
sı ancak kanunla o lur" sarahatini gözar
dı edersiniz de, "91 inci madde bize yetki 
verdi, bunu kullanabiliriz" diyebilirsiniz? 
Bu hangi hukuk mantığına sığar?.. Hu
kukta, genel kural ve istisna kuralı vardır. 
İstisna kuralının mevcut olduğu yerde ge
nel kuralı uygulayamazsınız. İşte, Anayasa 
bir konuda "kanunla kuru lur" demişse, 
"kanunla düzenlenir" demişse, siz 91 in
ci maddedeki genel hükmü buraya tatbik 
edemezsiniz. İnanıyorum ki, Anavatan 
Partisi içindeki bütün hukukçu arkadaş
larım ve hukukçu olmasalar dahi hukuk 
nosyonuyla irtibatı olan bütün arkadaşla
rım bana hak veriyorlardı r; ama, istirham 
ediyorum, önemli bir konudur ve bu 
önemli konuda, lütfen vicdanınızın sesi
ne uyarak oylarınızı kullanınız. 

Sayın Başkan, bu madde üzerindeki 
maruzatımız bu. Ancak, Yüce Meclisten 
özür dileyeceğim, her madde üzerinde ko
nuşacağız; çünkü bu, bize göre, önemli bir 
yetki kanunudur ve bir noktayı da yine 
vurgulayayım: Deminki yoklama isteme
miz, muhalefetin çok tabiî ve meşru hak
kı olan engelleme yapmak değildir. Engel
leme, çok tabiî hakkımızdır, çok meşru 
hakkımızdır; ama, deminki yoklama iste
memiz engelleme yapmak değildir, Yüce 
Meclisin sıralarını dolu görmektir. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bu
yursunlar Sayın Çorapçıoğlu. (DYP sıra
larından alkışlar.) 

DYP G R U B U ADINA MUSTAFA 
Ç O R A P Ç I O Ğ L U (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; bu yetki ka
nunları hakkında ilk müzakereler, bazı ar
kadaşlarımızın hatırlayacağı üzere, 1984 
yılı mart veya nisan aylarında başlamış
tır. İlk defa üç sene için getirilen bu yetki 
kanunu tasan sı, komisyondaki vaki itiraz
lar üzerine birbuçuk seneye indirilmişti. 
Genellikle, Meclisin yetkilerinin hüküme
te devredilmesine muhalif olduğumuzu o 
tarihlerde, bana sözcü olarak görev veril
diği için, elimizden geldiği kadar, bilhas
sa mahzurlarını arz etmeye çalıştık. Za
bıtlardan bulunabileceği için o mahzurları 
tekrarlamaktan tevakki ediyorum. Ancak, 
şunu sormuştuk o zaman bu yetki kanun 
tasarısını getirenlere: Üç sene içinde an
cak yapabilmeyi planladığınız hususları 
komisyonda neden birbuçuk sene süreyle 
tahdit ettiniz? Nasıl olsa ileride bunu tek
rar getireceksiniz dememize, makul bir ce
vap alamamıştık ve o zamanki yetki ka
nunu birbuçuk sene süreyle sınırlandı. 

Bilahara, bu yetki kanununun süre
sinin yetmediği esbabı mucibesiyle, bir se
ne daha uzatılması için tekrar bir tasarı 
getirildi. Biz yine, bu icraatınızla devam 
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ederseniz, istisnaî olması lazım gelen ve 
muayyen sürelerde mutlaka bitirilmesi la
zım gelen işlerinize taalluk eden bu yet
kiler için tekrar yetki almaya mecbur ka
lacaksınız, hiç olmazsa bunu baştan de-
ğiştirmeseydiniz dedik. Çok iyi hatırlıyo
rum, şu sıralarda bunu savunmakla yü
kümlü olan bir sayın bakan bize, "Aklı-
evvel misiniz?" diye hitap ettiler. Aklıev-
velliği kabul etmek istemiyorum ama, o ta
rihten sonra tekrar buraya gelmiş olma
mız ve bu konuşmayı yapmış olmamız, 
perşembenin gelişini çarşambadan gör
müş olmamızdan başka bir şey değildir. 
Aynı idraki Anavatan Partili sayın millet
vekili arkadaşlarımdan da görmek istiyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ne şekilde 
izah edilirse edilsin, Anayasanın 91 inci 
maddesi, Anayasamızda derpiş edilen ya
sama yetkisinin istisnaî organ tarafından 
istisnaî şekilde kullanılmasıdır. O itibar
la, bunların kapsamının, bilhassa kapsa
mının açık ve kesin olarak belli edilmesi, 
Anayasamızın 91 inci maddesinin gayet 
belirli bir hükmüdür. Biraz evvel, Sayın 
Bakanın izahatından bunu tespit etmek 
mümkün olmadı. "Yeni bakanlıklar" ta
biri ile ifade edilen ve Sayın Hükümetin 
kurmayı düşündüğü bakanlıklar bu tasa
rıda belli edilmediği sürece, bu tasarının 
kapsamı belli olmadığı için, Anayasanın 
91 inci maddesinin bu hükmüne tamamen 
muhaliftir. Bunun, münakaşa kabul eder 
tarafı yoktur. Evvela açıklamalıdırlar han
gi konularda, hangi hususlarda bakanlık
lar kurmayı amaç edindiklerini. Aksi hal
de, kapsam belli olmaz; dilerseniz 10 ta
ne, dilerseniz 50 tane, dilerseniz 5 konu
da, dilerseniz 55 konuda bakanlık kurma
nızı mümkün kılan bir husus olur ki -bir 
kapsam, bir mahdut sahayı ihtiva etmesi 
lazım geldiğine göre- bırakınız hukuku, 
genel mantık kavramlafıylâ da kabili telif 
değildir. Anayasaya aykırılığının dışında, 

mantıkî bakımdan da fiilen tatbik edile
bileceğine inanmadığımız bir hükümdür 
veyahut da Yüce Meclisimiz, kayıtsız şart
sız yasama yetkisini hükümete sonsuz ko
nularda devretmeye hazır bulunmaktadır. 
Eğer böyle kabul buyurursanız, bize de 
boyun eğmek düşecektir; karar sizindir. 
Ancak bunun siyasî tarihe, demokrasiye 
ve millete karşı mesuliyeti de, buna müs
pet rey verenlerin olacaktır. 

Diğer taraftan, Sayın Bayazıt'tn da 
ifade ettikleri gibi, istisnalar kanunlarda 
iki türlü gösterilir: Bir tanesi, kanun hük
münde kararnamelerle yapılması müm
kün kılınanların istisnalarıdır ve o zaten 
gösterilmiştir; Anayasamızın, kişinin asıl 
hak ve ödevlerine, siyasî haklarına taalluk 
eden konulardır. Ancak, burada bir hu
susa işaret etmek isterim. Anayasamızrn 
73 ve 74 üncü maddelerinde, kişinin aslî 
görevleri arasında, vergi verme görevi de 
zikredilmektedir ve orada ayrıca, bu ver
ginin sadece kanunla alınabileceği, kanun
la salınabileceği ifade edildikten sonra, ka
nunun tayin ettiği hadler içerisinde kal
mak üzere artırma veya eksiltmeye Bakan
lar Kurulu yetkili kılınır, denilmektedir. 

Şimdi, kanun hükmünde kararname
lerle tanzim edilemeyeceğini belirten, ki
şinin aslî hak ve ödevlerine taalluk eden 
kısmının istisna olduğunu, kararname 
mevzuu olamayacağını Anayasamızın 91 
inci maddesi açıkça yazmamış olsa idi da
hi, siz, Anayasanın 73 ve 74 üncü mad
delerindeki açık hükme binaen, "Kanun
suz vergi a l ınmaz" prensibine binaen ve 
bunu teyit eden Anayasanın bu hükmü
ne binaen, bunu kanun hükmünde karar
namelerle tedvir ve tedvin edemezdiniz; 
bu Anayasaya tamamen aykırı olurdu. 

Gelelim bir başka hususa: Anayasa
nın 91 inci maddesindeki istisnalar, kişi
nin aslî hak ve özgürlükleriyle, ödevleriy
le ilgilidir. Onların dışında her husus, 113 
üncü maddede olduğu gibi, bakanlıkların 
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kurulması kanunla olur, dense bile, karar
nameyle tanzim edilebilir. O halde, baş
ka bir misal arz edeyim. Anayasamızın 161 
inci maddesi bütçeyle ilgilidir. Eğer, kişi
nin hak ve ödevleri kısmında, Anayasanın 
ikinci kısmına kadar olan bölümdeki is
tisnalar dışındaki bütün hususları kanun 
hükmünde kararnamelerle tanzim etmek 
yetkisini almayı Anayasaya aykırı bulmu
yorsanız, neden bütçe kanunlarıyla uğra
şıyorsunuz da bunları kanun hükmünde 
kararnamelerle getirmiyorsunuz? Kişinin 
hak ve ödevleri arasında değil. 161 inci 
madde, "Bütçe kanunla düzenlenir" di
yerek, amir hüküm koyduğuna göre ve bu
nun hakkında da bugüne kadar ne sizden, 
ne başka canipten, bunların kanun hük
münde kararnamelerle tanzim edilebile
ceği hakkında bir mütalaa beyan edilme
diğine göre, siz her zaman olduğu gibi, çif
te standart kullanıyorsunuz. Bütçeye ge
lince, kanun hükmünde kararname yok. 
Çünkü, "Kanun la tanzim edilir" demiş
tir; ama bakanlıkların kuruluşuna gelin
ce, "Kanunla kurulur" demesine rağmen, 
kanun hükmünde kararnameye gidiyorsu
nuz. 

Geçiniz başka hükme: Atatürk Dil ve 
Tarih Kurumu hakkında Anayasada bir 
hüküm var, "Kanunla düzenlenir" diyor. 
Eğer çok cesaretliyseniz, onun hakkında 
da kanun hükmünde kararnamelerle tan
zim cihetine gidiniz. 

Binaenaleyh, istisnalar, bir konunun 
özelliğine, kişinin aslî hak, görev ve ödev
lerine göre, bölüm olarak derpiş edilmiş
tir. Bir de öbür tarafta, orada yazmasa da
hi, Anayasada, "Kanunla düzenlenir" de
diği için, kanundan gayri tasarruflarla -
kanun yapmak da münhasıran Yüce Mec
lisin görevi olduğuna göre- devredilemez, 
yasama yetkisiyle yapılabilir. Bunun dışın
daki mütalaalara iltifat etmek mümkün 
değildir. Esasen, ne Sayın Bakanın izah
larında ne de komisyon raporunda buna 

müteallik hiçbir hususa temas edilmemiş
tir. 

Bu haliyle ve bilhassa bu maddenin 
yeni bakanlıklar kurulması hususunda hü
kümete kanun kuvvetinde kararname çı
karma yetkisi veren o küçücük "Yeni 
bakanlıklar" tabiriyle, bu hüküm, bırakı
nız sair mahzurlarını, gözle görülür şekil
de, Anayasaya aykırıdır. Esasen, fonlar ih
das ederek Meclis murakabesinden kaç
makla, Yüce Meclisin, tarihî seyri içinde, 
siyasî tarihimiz içinde oluşagelen yetkile
rini kuşa çevirmiş olan bir zihniyete, lüt
fen, hiç olmazsa bu konuda müsaade et
memenizi, hassaten, grubum adına istir
ham ediyorum. 

Şahsım ve grubum adına derin say
gılarımı sunuyorum efendim. 

Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka
ca söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 2 . - 3 2 6 8 sayılı Memur

lar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yetki Kanunu ve 12.3.1986 Tarihli ve 
3268 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Teşkilatlarında Değişiklik 
Yapılmasına Dair 3347 sayılı Yetki Kanu
nunun süreleri 31.12.1990 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Grup adına, Sayın Bayazıt konuşacaklar 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 

Demekki bitmek üzere değilmiş Sayın 
Başkan. 
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SHP GRUBU ADINA M. T U R A N 
BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, önce 
bir fıkra anlatmak istiyorum. (ANAP sı
ralarından gürültüler) Arkadaşlar, inanın 
ki konuyla ilgili, göreceksiniz. Biliyorsu
nuz, ben konuyla ilgili olmayan herhangi 
bir konuşma yapmam. 

Karadenizli bir vatandaşımız -beni 
Karadenizli arkadaşlarımız bağışlasınlar, 
zekâlarına çok hayranım- kahvehanede 
münakaşa ediyormuş, derhal çekmiş ta
bancayı yanındakini vurmuş ve dönmüş 
öteki arkadaşa sormuş, "A uşağım, sem
patik ne demektir?" demiş. O da cevap 
vermiş, "Sempatik, iyi, hoş, l a t i f lalan 
deyince; " H a bu bana sempatik dedi, ben 
de, ne olur ne olmaz diye onu vurdum" 
demiş. 

Sayın Başkan, size de "keyfi" diye 
bir sıfat k u l l a n m a k i s t emiyorum, 
"süb jek t i f diye bir gâvurca kelime kul
lanacağım; saat 19.00'u 18 dakika geçiyor. 
Zatı âlinizin kararıyla, bitmek üzere iş, 
sübjektif bir takdire dayanmış. Bu tespit 
edildi. Bunun için bu fıkrayı anlattım Sa
yın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, 1990 yılının so
nuna kadar yetki isteniyor: yani iki yıl da
ha: iki yıldan fazla. Tabiî, 1990'da bu tren 
istasyona gelip duracak mı, yoksa bir yet
ki daha mı istenecek? Bu süre uzatılma
sında Hükümetin sayın bakanlarının gö
rüşlerini, bundan sonraki tasan görüşü
lürken arz edeceğim; yani İdarî Usuller 
Hakkındaki tasarı görüşülürken arz ede
ceğim. inanıyoruz ki, 1990'dan sonra yi
ne yetki istenecek ve geneli hakkındaki ko
nuşmamda da arz ettiğim gibi, Yüce Mec
lisin kanun yapma yetkisi, şeklen süreli, 
ama esasta süresiz olarak Bakanlar Kuru
luna devredilecek. 

Sayın Başkan, bu maddede kaleme 
alınış hatası var, onu lütfen düzelttirin. 
Her ne kadar biz, Hükümetin kanun yap
ma tekniğindeki hatalarına alıştık; ama 

XVIII. Döneme yeni gelen arkadaşlarımı
zı hiç değilse bu alışma zahmetinden kur
tarın. 

Değerli arkadaşlarım, maddeyi oku
yorum: "3268 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlileri Hakkında Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki 
K a n u n u " Bunu bir tarafa koyalım. Süre
si uzatılacak kanunlar neymiş: 

1. — 3268 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlileri Hakkında Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki 
Kanunu. 

2. — 12.3.1986 Tarihli ve 3268 sayılı 
Kanun ile, 

3. — Kamu Kurum ve Kuruluşları
nın Teşkilatlarında Değişiklik Yapılması
na Dair 3347 sayılı Kanun. 

Görünüşte üç tane kanunda yetki 
uzatılması isteniyor; ama iki tanesi aynı. 
Birincisi, 3268 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlileri Hakkında Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki 
Kanunudur, ikincisi, tarih yazılmış bura
da; 12.3.1986 ama, yine 3268 sayılı Kanun. 
Bu olmaz Sayın Başkan. Eğer benim de
ğerlendirmem hatalıysa, beni lütfen aydın
latsınlar, hatamı kabul edeyim; ama mad
de hatalıysa, lütfen madde düzeltilsin. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
A H M E T ERSİN (İzmir) — Sayın 

Başkan, saat kaç oldu? 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurul 
karar vermiştir ve... Otur, öyle konuş! 

C Ü N E Y T CANVER (Adana) — 
Sayın Başkan, bir çocuk gibi azarlayamaz
sınız. 

BAŞKAN — Sayın Canver, avukat
lığa başladınız mı? 

A H M E T ERSİN (İzmir) — Sayın 
Başkan, sizin beni azarlama yetkiniz var 
mı? 
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BAŞKAN — Efendim, benim kimse
yi azarlamaya hakkım yok, öyle bir şey de 
yapmıyorum; ama zatı âlinize de, Mecliste 
nasıl hareket edileceği konusunda hatır
latma yapmak benim vazifem. 

A H M E T ERSİN (İzmir) — O, sizi 
ilgilendirmez. 

BAŞKAN — Elbette, vazifemdir... 
C Ü N E Y T CANVER (Adana) — 

Bir milletvekiliyle sert konuşamazsınız Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, madde üze
rinde söz isteyen yok, 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Müsaade eder misiniz Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Sayın Başkan, burada söz konusu 
olan sadece iki kanundur. Kanunlardan 
birisinin ismi -Sayın Bayazıt'ı tatmin et
mek için söylüyorum- "12.3.1986 Tarihli 
ve 3268 sayılı Kanun İle Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Teşkilatlarında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yetki Kanunu"dur . 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Birinci cümle?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — O, 3268 sayılı Memurlar... 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Çetrefil... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Efendim, çetrefil; ama, bu böyle, ka
nun böyle geçmiş beyefendi. 

İ. Ö N D E R KIRLI (Balıkesir) — 
Düzeltelim mi yani? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Düzelecek bir şey yok; mümkün de-

Sayın Başkanım, iki kanun söz konu
sudur. Bir tanesi, 3268 sayılı Memurlar ve 
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Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yetki Kanunudur, diğeri de, biraz önce 
okuduğum başlıktır ki, maddenin diğer 
kısmında da ondan bahsedilmektedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 3. — 11.11.1983 tarihli ve 

2954 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 
1 inci fıkrasına 281 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 
eklenen ibare aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"ve ücreti ile ikramiyesi dahil her 
türlü malî ve sosyal hakları Yüksek Plan
lama Kurulunca belirlenir." 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
SHP GRUBU ADINA M. T U R A N 

BAYAZIT (İzmir) — Efendim, maddeye 
geçmeden bir noktayı vurgulamak istiyo
rum. 

Gayet samimî olarak söylüyorum, şu 
2 nci maddeyi bir ilkokula göndereceğim, 
talebelere test yaptıracağım; bu 2 nci mad
de acaba komisyonun anladığı şekilde bir 
tekerrür taşıyor mu, taşımıyor mu?.. 

insaf buyurun, şunu düzeltmeniz iki 
dakika sürer; ama böyle geçsin... Tarihte, 
bu Yüce Meclise mal edilir, ama ne yapa
lım; biliyor, yukarıdaki biliyor, bizim bun
da kabahatimiz yok. 

Sayın Başkan, 3 üncü madde önemli 
bir madde. Ancak, geneli üzerinde yaptı
ğım konuşmada değinmediğim bir başka 
önemli konu var. 

Sayın Maliye ve Gümrük Bakanımız, 
Anayasanın 91 inci maddesini vurgulaya 
vurgu laya çok veciz bir şekilde okudular. 
Aklımda yanhş kalmadıysa, Anayasanın 
91 inci maddesinin birinci fıkrası, "Ba
kanlar Kuruluna yetki verir" diyor. Yani, 
kanun hükmünde kararname çıkarma yet
kisi ve Meclisin yetkiyi devretmesinin şü
mulü... Çünkü açıktır, yetki kanununda 
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ilkelerin belirtilmesi lazımdır, yetki kanu
nunda amacın belirtilmesi lazımdır. Bu il
keler çerçevesinde Meclis yetkisini Bakan
lar Kuruluna devreder. 

Şimdi tutuyorsunuz, şurada kanunun 
maddesini değiştiriyorsunuz; her ne kadar 
bu bir yetki kanunu içinde mütalaa edil
mez ise de, kanunun maddesi değiştiril
miş ise de, siz, T R T Genel Müdürünün 
malî ve sosyal özlük haklarını Yüksek 
Planlama Kuruluna tayin ettiriyorsunuz... 

Arkadaşlarım, sakın "Bu, bir yetki 
alınma değildir" diye, iş saptırılmasın. 
Önemli olanı, T R T Genel Müdürünün 
özlük hakkını Meclis mi bir kanunla ta
yin etsin, Bakanlar Kurulu mu yetki ala
rak tayin etsin, yoksa Yüksek Planlama 
Kurulu mu tayin etsin? Sayın Bakan, 
"Efendim T R T kanunu çok açıktır" de
diler. Evet... 50 nci maddeyi okudular; 
TRT'nin personeli K I T rejimine tabidir... 
İnsaf buyurun Sayın Bakan; siz, TRT'nin 
başındaki genel müdürü, 50 nci madde
nin istihdaf ettiği manada bir personel ola
rak telakki ederseniz, bilmem ben buna ne 
diyeyim?.. Aslında çok şeyler denir; ama 
şimdi onu demek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, T R T Genel 
Müdürü, 50 nci maddedeki personel de
ğildir. O personel, bilmem neredeki dak
tilodur, bilmem neredeki program yapım
cısıdır vesaire vesairedir, T R T Genel Mü
dürü değildir. 

Niçin T R T Genel Müdürünün sos
yal ve malî haklarını Yüksek Planlama 
Kuruluna bırakıyorsunuz da, bu kadar 
önemli bir konuda Bakanlar Kuruluna 
yetki tanımıyorsunuz? Yani, 91 inci mad
deye göre bir yetki alma anlamında değil; 
kanunun maddesini değiştirirken, " T R T 
Genel Müdürünün malî ve sosyal özlük 
haklarını Bakanlar Kurulu belirler" diye 
niye tayin etmiyorsunuz, niye koymuyor
sunuz? Bunun, bize göre bir sebebi var. 
Siz, bu düzenlemeyle Sayın Cumhurbaş

kanının yetkisini aşmak istiyorsunuz. 
Çünkü, Bakanlar Kurulu karar verdiği 
takdirde, Bakanlar Kurulunun kararı 
Cumhurbaşkanının tasdikine tabidir. Bu 
nedenle, Yüksek Planlama Kurulunu dev
reye sokma yolunu tercih ediyorsunuz; ha
talıdır. 

Anavatan Partisi Grubunun sayın 
sözcüsü geneli üzerinde konuşurken, bi
zim konuşmamızı dinlemeden, önceden 
hazırladığı metni okuduğu için, tuttu, ge
nelde, "muhalefet sözcüleri" diye bize it
hamda bulundu. Tabiî diğer parti sözcü
sünü ben konu dışı tutuyorum; ama, SHP 
sözcüsü olarak biz hiçbir zaman kanun 
hükmünde kararname müessesesine de
ğinmedik bu konu görüşülürken, özellik
le bundan kaçındık ve özellikle bütün ten
kitlerimizi, bütün görüşlerimizi, önümüz
deki somut metne indirgedik. Onun için, 
istirham ediyoruz, bundan sonra, muha
lefet sözcülerini tekzip etmeye veya mu
halefet sözcülerinin açık taraflarını yaka
lamaya gayret gösterilirken, eldeki hazır 
metne itibar edilmesin, muhalefet sözcü
lerinin beyanları iyice değerlendirilsin. 

Sayın Başkan, bu yetkinin Hükümete 
verilmemesi gerekir. Gerek bu konu, ge
rekse yukarıdaki bakanlık teşkili hakkın
daki konu Anayasaya aykırıdır. Anayasa 
Mahkemesine bir dava konusu daha ya
ratacaktır Meclis, bunu kabul etmekle. 
Özellikle tekrar tekrar vurgulamak istiyo
rum, tarafsız olması gereken ve Sayın Baş
bakan tarafından tarafsız olduğu defaatle 
vurgulanan -inanmıyoruz, ama defaatle 
vurgulanan- T R T Kurumu Genel Müdü
rünün malt ve sosval haklarını, Hükümet, 
hele hele Hükümetin irindeki üç beş tane 
bakandan oluşan bir kurul hiçbir suretle 
belirleyemez. İnsanlar namusludur, hay
siyetlidir; ama bir halk deyimi vardır, her
kesin bir noktaya kadar satın alınma be
deli yardır. Özellikle tekrarlıyorum; T R T 
Genel Müdürünü ve TRT'n in müstakbel 
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genel müdürlerini böyle bir haysiyet mü
cadelesi içine atmayınız, onları bu müca
dele içine atmaya Yüksek Meclisin hakkı 
yoktur. 

Saygılar sunuyorum efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bayazıt. 

Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 4. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 5. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabi
dir. 

Açık oylamanın, oy kutusunun sıra
lar arasında dolaştırılmak suretiyle yapıl

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

Yanında basılı oy pusulası bulunma
yan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğı
da, adını, soyadını, seçim çevresini ve oyu
nun rengini yazıp imzalamak suretiyle oy
larını kullanabilirler. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırıl
sın. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan 

milletvekili arkadaşımız var mı efendim? 
Yok. 

Oy toplama işlemi tamamlanmıştır, 
kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — 3268 Sayılı Kanun ile 

3347 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
2954 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı
nın oylamasına 250 milletvekili katılmış; 
196 kabul, 52 ret, 2 geçersiz oy kullanıl
mıştır. Bu suretle tasarı kanunlaşmıştır; 
hayırlı olsun efendim. 

Gündemdeki kanun tasarı ve teklif
leri ile, basılıp, 11.10.1988 Sah günü dağı
tılan ve aynı gün gelen kâğıtlarda yayım
lanan 81 sıra sayılı kanun tasarısını sıra
sıyla görüşmek için, 13 Ekim 1988 Perşem
be günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

K a p a n m a Saati: 19.40 
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3268 Sayılı Kanun ile 334? Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 2954 Sayılı 
Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısına Verilen Oyların sonucu 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Lediri Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Ersin Koçak 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 

Üyesi Sayısı : 
Oy Verenler : 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 

450 
250 

: 196 
52 
— 

2 
• 198 

2 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Ercan Vuralhan 

ANTALYA 
Hasan Çakır 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 

Abdurrahman Karaman Mustafa Bozkurt 
AFYON 

Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet Özarslan 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 

Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşl 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu Faik Tanmcıöğlu 
Rıfat Diker 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 

u 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 

Kâzım Oksay 
B U R D U R 

Sait Ekinci 
BURSA 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersumer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Ç O R U M 
Ünal Akkaya 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 

EDİRNE 
Şener İşleten 
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ERZİNCAN 
Metin Yaman 

E R Z U R U M 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 

G Ü M Ü Ş H A N E 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 

H A K K Â R İ 
Naim Geylani 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Cevdet Akçalı 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 

Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
H.Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 

K A H R A M A N M A R A Ş 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğ] 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

K I R K L A R E L İ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Şevki Göğü s ger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 

Adil Küçük 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 

M U Ğ L A 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

O R D U 
Bahri Kibar 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
A.Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 

SİİRT 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
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Kaya Opan 
Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Murat Batur 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpmar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 

ADANA 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 

AFYON 
Baki Durmaz 

AMASYA 
Kâzım Ulu soy 

ANKARA 
Kâmil Ateşoğlulları 
Ömer Çiftçi 
Rıza Yılmaz 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İ. Önder Kırlı 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

B O L U 
Turgut Yaşar Gülez 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 

TOKAT 
Metin Gürde re 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Avni Akkan 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

(Reddedenler) 

ESKİŞEHİR 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Ekin Dikmen 

İSTANBUL 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 

İZMİR 
M.Turan Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 

K A H R A M A N M A R A Ş 
Ali Şahin 

(Geçersiz Oylar) 

VAN 
Reşit Çelik 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

Z O N G U L D A K 
Mustafa Tınaz Titiz 

K I R K L A R E L İ 
İrfan Gürpınar 

KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 

M A R D İ N 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Adnan Ekmen 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 

SAMSUN 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 

SİNOP 
Özer Gürbüz 

TEKİRDAĞ 
Enis Tütüncü 

Z O N G U L D A K 
Şinasi Altıner 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

BİLECİK 
Mehmet Seven — 163 — 

İSTANBUL 
B. Doğancan Akyürek 
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ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Mehmet Can 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 

AFYON 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Beşer Baydar 
Mehmet Çevik 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar 
İbrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ibrahim Demir 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 

(Oya Katılmayanlar) 
İlhami Binici 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 

B U R D U R 
Fethi Çelikbaş 
İbrahim Özel 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
İlker Tuncay 

Ç O R U M 
Nevzat Aksu 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
E. Yıldırım Avcı (Bşk.V.) 
Adnan Keskin 

DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
f«rit Bora 
Nurettin Dilek 
Salih Sümer 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 

E R Z U R U M 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
M t Cevdet Selvi 

GAZİANTEP 
— îfA — 

Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 

Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köy men 
Rüştü Kurt 

G Ü M Ü Ş H A N E 
M. Oltan Sungurlu (B.) 

HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Avni Akyol 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ.A.) 
Orhan Demirtaş 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Namık Kemal Zeybek 
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İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
Işın Çelebi 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
KAHRAMANMARAŞ 

Atilla İmamoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Seyit Halil Özsoy 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk.V.) 
Erol Köse 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ali Talip Ozdemir 

KÜTAHYA 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Metin Emiroğlu 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Onol Sakar 
Gürbüz Şakranlı 

M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 

ORDU 
Ertuğrul Ozdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
Cemal Alişan 
Mehmet Aydın 
Nafiz Kurt (İ.A.) 
Hüseyin Özalp 

(Acık Üyelikler) 

ÇORUM : 1 
DİYARBAKIR : 1 
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SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
M. Abdurrezak Ceylan 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Mustafa Demir 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy (B.) 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

11 İNCİ BİRLEŞİM 

12 . 10 . 1988 Çarşamba 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — İçtüzüğün 38 inci maddesine gö

re doğrudan doğruya Gündeme alınma 
önergesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

tŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kars Milletvekilli Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

2. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu »orunların nedenlerini 

tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

4, — Zonguldak Milletvekili Tevfi'k 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/21) 

5. — Kocaeli Milletveküi Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak' 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

7, — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri töspit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 



maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

8. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

9 ,— istanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 88 arkadaşının, istanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarım tespit etmek amacıyla 
Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

10. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk-
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

11. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın Isoor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularım tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca Ibir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

12. — Zonguldak 'Milletvekili Tevfik 
Ertiizün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ye bu konuda alınması gerekli 

tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inoi, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

13. — Ankara Milletvekilli Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit ötmek amacıyla Anayasamn 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

14ı — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, ÎSDBMÎR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı (bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inoi, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

15. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihlinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal üan ©dilen 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 Barbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî 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 Milletvekili t. Önder 
Kırlı'nın, 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 İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

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. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğul'tay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim în, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz-

(7) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — 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) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
tfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline 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) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alman şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 



We Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekilli Mehmet 
Tahir Köse'nin, tiler 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 Milletvekili Mustafa 
KuPun, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin İçişleri 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. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (i) 

4 — 

23. — İzmir 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) 

24. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendiriLmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — 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) 

26. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'uın, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişiklin Kültür ve Turizm 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

, 28. — Çorum Milletvekili Rıza üıman' 
m, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye 'açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sö7ilü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
©akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30 - Çorum Milletvekili Cemal Şa-
ıhüınliın. Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal, medeniyle odunsuz (kaldığı 



iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz-
llü soru önergesi (6/43) 

31d — Ankara Milletvekili Kâmil 
Afeşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Mâliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli Hine bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'm, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalıardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıkiığı iddiasına ilişkin 
(Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekilli Rıza Hı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

36. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ıki'nin, ABD öle yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazmıinatların-
ıdan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Babanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

38, — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkim İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

393 — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

40. — Erzincan Milletvekilli Mustafâ 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

43. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kılan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon iline bağlı kaç köyde iç 
<me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 



45. — Samsun MıMetvekü Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

47. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

48. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

50ö — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 

bölgesi inşaatma ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54,. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere lişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişlerİ Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Miietvekli Esat Kı-
ratkoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
lişkin Tarım Orman ve Köyişlerİ Balka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak linin su ihtiyacım 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına İlişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 

. (6/72) 
59. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 

inin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
iliiışkiin tçisjleıli Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

61'. — Kocaeli Miletvekih Alaettin 
Kurt'un, E&kihisar ve Topçular feribot 



isketelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62i — Kocaeli 'Milletvekili Alaettiin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına Miskin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kutfıın, Gebze * Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğullan'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munum prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlıik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

65. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle 'bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksMindn bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına (ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'm, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bafcamndan sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Milletvekili' Mehmet 
Korkimaz'm, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman v,e Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazııt'm, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104)0) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazİoğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

73., — Bursa Milletvekilli Beytullah 
Mehmet Gazİoğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazİoğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazİoğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl-
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du-



rumuna ilişkin Başbakandan sözlü sonu 
önergesi (6/105) (1) 

77. — Muğla 'Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
mıaz'ın, Aydmlıkevler Körler ilkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehline Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/11.9) (1) 

80. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Baklanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'm, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde «üne ile 

mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Kjöyıişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına 'ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

85. — İzmir Milletvekili K, Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Orfiaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86a — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

87. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan maların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat limızalıanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde îsıtanbull'lda meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine iligkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
ı(6/124) (1) 

89. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze-
riınde özel bir kooperatif adına inşaat 



yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

90. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

91. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
oi'mn, Karadeniz Bakır İşletmeleri Gene! 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

92. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi-, 
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

94. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

95. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, 1976-1987 yılları arasında yurt 

dışına kaçırıldığı iddia edilen, sermayeye 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/113) 

97. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

98. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

99. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

100. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesiinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi '(6/117) 

101. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum 'İli Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgiili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişierii Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118; 

102. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 



7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
X 1. — 3268 Sayılı Kanun itte 3347 

Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
2954 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(11/474) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 
6.10.1988) 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet 
Döaen'in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la Eklenen Ek Birinci Maddesine Bir 
Bent Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi; 
Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 13 
Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
"Curumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la liklenen Ek 1 inci Maddesine 2 Bent 
Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Şinasi AUıner'in, 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci 
Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu, (2/24, 2/35, 2/52) (S. 
Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

3. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/448) (S. 
Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

X 4. — Maluller ile Şehit Dul ve 
Yetimlerine ıTütün ve Alkol Ürünlerinin 
Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkın
da Kanun Tasam ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/429) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 
27.5.1988) 

X 5. — 3100 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hak
kında Kanunun ve 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/449) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 
7.8.1988) . 

X 6. — Milletferarası Para Fonu 
ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasına Katılmak îçin Hükümete Yetki 
Verilmesine Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /472) 
(S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 
6.10.1988) 

7. — Afyon Milletvekili Metin Ba-
hbey'in, 12.3.1982 Tarih ve 3634 Sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununa Bir Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu Raporu (2/67) (S. Sa
yısı: 88) (Dağıtma tarihi: 10.10.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

(11 inci Birleşim) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 87) 

3268 Sayılı Kanun ile 3347 Sayılı Kanunda Değişiklik 
Yapılması 2954 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (1 /474) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 21 . 7 . 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-1188/03680 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLJİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.7.1988 tarihinde kararlaştırılan «3268 
Sayılı Kanun ile 3347 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 2954 Sayılı Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Kamu hizmetlertiniın yürütülmesinde müessiri yetıi artınmıalk, (kaimi görevlilerine ye

terli ve adil bir ücret seviyesi sağlayarak malî ve sosyal haklarında hizmetin özellik 
ve gereklerine uygun iyileştirmeler yapımıaık ve ıkamu kuruıra ve kuruluş'larımın kuruluş 
ve teşkilatlanmalarımda gerekli düzenlemelere gitmek üzere Hükümete 3268 ve 3347 
sayılı kanun'larllıa (kanun hükmünde kararname çıkarıma yetkisi verilmiştir. 

Bu yetkiye dayanılarak bazı kurum ve kuruluşların teşkilat kanunlarında düzen-
temeler yapılımiıştır. Ancak bu süre 'içinde bütün kuruluşlarım teşkiilat, görev ve yetki
lerinim gözden geçirilerek gerekli değişikliklerin yapılması imkânı bulumarnamışır. 

Ayrıca, kamu personelinin durumlarının iyileştirilmesi amacıyi/a ayrı ayrı kanun
larda değişiklik yapılması, kanun yapımının gerektirdiği süre gözönüne alındığında, 
amacım kısa sürede gerçekleştiği knesiine imkân vermemektedir. 
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Bu sebeplerle, Devletin idarî bünyesinde yapılan reformun tamamlanması, bu bün
ye içerisinde görev alacak, yetki vıe sorumluluk kullanacak personellin özilüik hakları
nın düzenlenmesi, mevcut yetki kanunlarındaki sürenin uzatılması dile mümkün olabi
lecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Üniversitelerin idarî kadroları 190 sayılı, akademik kadroları ise 78 
sayılı Kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmiştir. İdarî ıkadrollarda Bakanlar Ku
rulu kararı ile değişiklik yapma yetkisi; bulunduğu halde, akademik kadrolarda bu yet
ki olmadığından hizmetlerde bazı aksalklııkbr ortaya çıkmakta yeni kurullan üniversi
telere kadro verilebilmesi kanunla mümkün olmaktadır. 'Bu sebeple Üniversitelerin 
akademik kadrolarına düzemlleyen 78 say illi Kanun Hükmünde Kararname ye tiki kap
samına alınmak suretiyle kanun hükmünde kararnamıe ille dıe kadro iihdlası imkânı sağ
lanmaktadır. 

•öte yandan 3268 sayılı Kanunun ikinci maddesine bir ibare eklenmek suretiyle 
kanun hükmünde kararname ille yeni bakanlık kuruUımıası da mümikün kılınmaktadır. 

Madde 2. — 3268 sayılı Yetki Kanununun 3347 sayılı Kanunla uzatılan süresi 
31.12.1990 tarihline kadar uzatılarak verilen yetlki çerçevesinde düzenlleme yapma im
kânı 'sağlanmaktadır. 

Madde 3. — 2954 sayılı Kanunun 50 inci maddesinde Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kurumu personelinin, bu maddede öngörülen düzenlemeler dışında kamu iilktisıadî 
teşebbüsleri personel rejimine tabi olacağı hükmü bulunmaktadır. 

Mezkûr 5b inci maddede 322 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan 
değişiklikte kadro karşılığı sözleşmeli personel istihdam limkânı getirilmliştir. Yapılan 
değişiklikle, bu hükme paralle'l olanak Kurum Genel Müdürünün ücretimin ve diğer 
malî ve sosyal haklarının kamu iktisadî teşebbüsleriınde olduğu gibi Yüksek Flamama 
Kurulunca tespiti öngörülmektedir. 

Madde 4. ^5. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 87) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/474 4 . 10 . 1988 
Karar No. : 30 

TÜRKifYfe BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 21.7.1988 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğıma sunulan ve 2.8.1988 tarihinde Komisyonumuza havale ©dilen «3268 Sayılı Ka
nun ile 3347 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 2954 Sayılı Kanunum Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 4.10.1988 tarihinde 
yaptığı 39 uncu birleşimde Devlet Balkanı, 'Mailiye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarı ile; 
— 12.3.1986 tarihi ve 3268 Sayılı Yetki Kanumumum 9.4.1987 tarihli ve 3347 Sa

yılı Kanunla uzatılan süresi bu defa 31.12.1990 tarihime kadar uzatılarak verilen yet
ki çerçevesinde düzenleme yapma imkânı sağlanmış, 

—• Ümiveraitelerıin akademik kadrolarımı düzenleyen 78 Sayılı Kanun Hükmümde 
Kararname yetki kapsamına alınmak suretiyle" üniversitelere kadro verilebilmesi müm
kün olmuş, 

— Kamum Hükmümde Kararname ile yemi bakanlık kurutaası imkân dahilime 
alınmış, 

— Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü'nün ücretinin ve diğer 
malî ve sosyal •halklarımın Kamu İktisadî Teşebbüslerinde olduğu gibi Yüksek Planla
ma Kurulu'nca tespiti öngörülmüştür. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmeilerde, Kamum Hükmünde Kararname i'ie ba
kanlık kurulmasının Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasında bulunulmuş ayrıca 78 sayılı 
Kamun Hükmünde Kararmame'nin yetki kanunu kapsamına alınması ve Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumu Genel Müdürünün ücreti ile ikramiyesi dahil her türlü malî 
ve sosyal haklarımın belirilenmesinin Yüksek Planlama Kuruluma bırakılmasımın ne
denleri gibi hususlarda sorular sorulmuştur. 

Bu hususlara Hükümetçe verilen cevaplar ve yapılan açık lamalarda, Anayasamın 
91 inci maddesinde Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenemeyecek konuların 
belirtildiği, bakanlık kurulinrasınım bu konular içinde sayılmadığı ve bu nedenle tasa
rının Anayasa'ya aykırı olmadığı, 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yeni 
kurulan Üniversiıtdlere kadro veriilebillmesi amacıyla yetki kanunu kapsamıma alındığı 
ve 322 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnaıme ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumun
da kadro karşılığı sözleşmeli personel istihdamına imkân sağlandığı, bu hükme para
lel olarak Kurum Genel Müdürünün ücretinin ve diğer malî ve sosyal haklarımın ka
mu lilktisadî teşebbüslerinde olduğu gibi Yüksek Planlama Kurulu'nca tespitinin tasarı 
(ile önerildiği belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 87) 
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Yapılan bu görüşmeler sonucunda) tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benim-
semerek maddelerinin görüşülmesinle geçilmiştir. 

Tasarımın 1, 2 ve 3 üncü maddesi ilıe yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 'inci 
mıaddeDeri aynen 'kabul edilmiştir. 

Genel Kurullün onayına sunulmıaik üzere Yüksıek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan] 
Kemal Akkaya 

Samsun 

Kâtip Üye. 
Kadir Demir 

Konyaı 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Hazım Kut ay 
Ankara 

Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

A. Şamil Kazokoglu 
Bolu 

Muzaffer Arıcı 
'Denizli 

M. Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Muhalefet şerhim eklidir 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Sümer O rai 
Manisa 

Muhalifim 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 

Sözcü 
İsmail Şengün 

Denizli 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

İbrahim Demir 
Antalya 

Muhalifimi 

Mehmet Seven » 
Bilecik 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Abdullah Ay kon Doğan 
İsparta 

Muhalifim 

Birgen Keleş 
îzmir 

Muhalefet şerhim eklidir 

Saffet Sert 
Konya 

Mahmut Öztürk 
INiğde 

Muhalifim 

İdr is Ar ikan 
Siirt 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Muhalefet şerhim eklidir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 87) 



— 5 — 

MUHALEFET ŞERHİ 

3268 sayılı Kanun ile 3347 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması, 2954 sayılı Ka
nunun Bin Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Anayasanın 7, 87, 91, 
113, 128 ve 130 uncu maddelerine aykırıdır. Yürütmenin hız, enerji ve gizM'k isteyen 
görevleri için öngörülmüş bulunan Kanun Hükmünde Kararnameler Yasamanın temel 
görevlerini, Yürütmeye devretmıek üzere kullanılamaz. Anayasanın 7 nci maddesi, «Ya
sama yetkisi Türk Milletli adına T.B.M.M.'nindir. Bu yötki devredilemez.» demektedir. 
Yürütme erkine yasa niteliğinde hukuk kuralı çıkarıma yetkisi verilmesi başka, Yasa
ma görev ve yetkilerinin Yürüitmeye devrilmesi başka iştir. Anayasada öngörülen 
«ibeM konularda Kanun Hükmünde Kararname» çıkarma yetkisi tüm kamu kuruluş
larının Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlenmesine ve kamu hizmetlerinin Ka
nun Hükmünde Kararnamelerle yürütülmesine yol açacak kadar genişfetöitaektedir. 

Bu yalsla tasarısı ile esasen devam etmekte olan ve T.B.'M.M.'nin etkisiz kalmasına 
yol açan uygulama genişletilerek ve süresi uzatılarak sürdürülmek istenmektedir. 
T.B.M.M. işlevlerinin özenle korunmasını demokrasinin temeli olarak gördüğümüzden, 
bu yasa tasarısına olumsuz oy kullanıyoruz. 

Birgen Keleş Cevdet Selvi Enis Tütüncü 
îzmir Eskişehir Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 87) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

3268 Sayılı Kanun ile 3347 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 2954 Sayılı 
Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 12.3.1986 taırliM ve 3268 sayılı Kanunun 3347 sayılı Kanunla deği
şik 2 noi maddesinin (A) fıkrasının (k) bendi aşağıdaki sekilide değiştirilmiş ve (B) fık
rasının (a) bendine « hangi ana hizmet kuruluşlarının hangi 'bakanlıklara bağla
nacağına » ibaresinden sonra gellmek üzere «yeni 'bakanlık ve » ibaresi ek
lenmiştir. 

«k) 78 ve 190 sayılı Kanun hükmünde kararnamelerde,» 

MADDE 2. — 3268 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu ve 12.3.1986 Tarihli ve 3268 sa
yılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkiilatliarında Değişiklik Yapılmasına 
Dair 3347 sayılı Yetki Kanununun süreleri 31.12.1990 tarihine kadıar uzatılmıştır. 

MADDE 3. — 11.11.1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasına 281 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci madldesi ile eklenen ibare 
alşağıdakü. şekilde değiştiril'miştür. 

«ve ücreti ile ikramiyesi dahil her türlü malî ve sosyal hakları Yüksek Planlama 
Kurulunca belirlenir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 87) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KAİBUL ETTİĞİ METİN 

3268 Sayılı Kanun ile 3347 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 2954 Sayılı 
Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci nıadidesi aynen kabul edlilmıişlbir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kaîbul ©diilmiştlir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 87) 



— • -

(Hükümetin Teklif (Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayıım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümferdn'i Bakanlar Kuınulu yürültür. 

4.7.1988 
Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A.] Bozer 

Devlet Bakanı 
A., Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

İçişleri Bakanı 
Af. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. 5". Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
Af. Yazar 

Devlet Bakanı 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
£., Vuralhan 

Dışişleri Bakan 
A., Af. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık vö Sosyal Yardım Bakanı V. 
C. Çiçek 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş, Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Af. T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 87) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul) Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kafbul ediilknıştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inoi maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 87) 




