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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
8 . 11 . 1988 Sah 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu, Yunanistan'ın yeniden Lini
ni Adasındaki silahlı kuvvetlerini NATO'-
ya tahsis etmesinden sonra ortaya çıkan 
duruma, 

Samsun Milletvekili Ali Eser, son 
günlerde yurdumuzda meydana gelen 
mantar zehirlenmeleri ve ölüm olaylannm 
TRT'de değerlendirilmesine, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma 
yaptılar. 

Amerika Birleşik Devletleri'ne gide
cek olan Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'm dönüşüne kadar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm; 

Belçika ve Amerika Birleşik Devlet
leri'ne gidecek olan Devlet Bakanı Yusuf 
Bozkurt Özal'ın dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Adnan Kah
veci' nin; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
ile, 

İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 
Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildi
ğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve 
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Ka
nunu Tasarısının geri verilmesine ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi okundu; Millî Sa
vunma Komisyonunda bulunan dosyanın 
geri verildiği açıklandı. 

— 2— 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

24.5.1988 tarihli ve 48 sayılı karar ile 
19.7.1988 günü saat 17.00'den itibaren 4 
ay süre ile 9 ilde uzatılması onaylanan ola
ğanüstü halin; 

İstanbul İlinden 19.11.1988 günü sa
at 17.00'den geçerli olmak üzere kaldırıl
masına; 

Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, 
Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerinde 
19.11.1988 günü saat 17.00'den itibaren 4 
ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Temmuz, Ağustos, Eylül 1988 
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplarını inceleme Komis
yonu Raporu (5/44) (S. Sayısı: 114) Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 
14 arkadaşının, küçük esnaf ve sanatkâr
larının sorunlan ve çözüm yolları konu
sunda bir genel görüşme açılmasına (8/9), 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 
15 arkadaşının, Çukobirlik ile ilgili iddia
ları tespit etmek ve bu Birliğin ülke eko
nomisine ve ortaklarına hizmet veren bir 
kuruluş haline getirilmesini sağlamak 
amacıyla bir Meclis araştırması açılması
na (10/43), 

Antalya Milletvekili ibrahim Demir 
ve 18 arkadaşının, sahillerimizin korun
ması için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla bir Meclis araştırması açılması
na (10/44), 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, denizcilik 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri 

9 . 11 . 1988 O : 1 
tespit etmek amacıyla bir Meclis araştır
ması açılmasına (10/45), 

Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertü-
zün ve 16 arkadaşının, hükümetçe izlenen 
yabancı sermaye politikasını iktisadî, siya
sî, malî ve teknolojik boyutlarıyla incele
mek ve bu konuda alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergeleri 
(10/46); 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; ge
nel görüşme ve Meclis araştırması öner
gelerinin gündemde yerini alacağı ve ön-
görüşmelerinin sırasında yapılacağı açık
landı. 

Anayasa Komisyonunda açık bulu
nan üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubunca aday gösterilen Tunceli Mil
letvekili Orhan Veli Yıldırım seçildi. 

Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertü-
zün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda emis
yon hacminde genişlemeye yol açan ve 
enflasyonu hızlandıran nedenleri ve bun
lar içinde DÇM ve garantisiz ticarî borç
ların rolünü tespit etmek amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/21) üzerindeki öngörüşmeler ta
mamlandı; Meclis araştırması açılması 
reddedildi. 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 
20 arkadaşının, millî eğitimin içinde bu
lunduğu sorunların nedenlerini tespit et
mek amacıyla bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

941.1988 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.5 5'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Uye 

Samsun 
Mehmet Akarca 

Kâtip Uye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim ARAŞ 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 üncü birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama sırasında bu

lunmayıp da sonradan gelen arkadaşlar; 

A) GÜNDEM DTŞI KONUŞMALAR 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, 
doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin sorunlarına 
Şişkin gündem dtşt konuşman 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Or
han Şendağ, doğal afetlerden zarar gören 
çiftçilerin sorunlarıyla ilgili gündem dışı 
söz istemişlerdir. Kendilerine söz veriyo
rum. 

Buyurun Sayın Şendağ. (DYP sırala
rından alkışlar) 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce He
yetinizi saygıyla selamlarken, ANAP'm 
iktidara geldiği günden beri, köylü ve çift
çilerimize gözünü kapamış, doğal afetle
re maruz kalan ve büyük ölçüde mağdur 
olan üreticilerimizin çığlıklarına ise, ku
laklarını tıkamış olduğunu belirtmekle 
sözlerime başlıyorum. 

isimlerini, seçim bölgelerini bildirir bir kâ-
tğıda imzalarını atarak Divana göndersin
ler. 

Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, tarım girdileri
nin bir yıl içinde yüzde 200'den fazla ar
tışlarla, tahammül edilemez seviyeye gel
miş olması, buna karşılık, tarım ürünle
rinin çiftçinin yaşamını sürdürecek sevi
yede değer bulamaması, hatta maliyetinin 
altında satılmak zorunda kalınması ne
denleriyle sürekli gerileyen tarımımızın ce
fakâr üreticileri bu sene büyük doğal afet
lere maruz kalmış, çok sayıda çiftçi, ürün 
kaldıramadığından veya kaldırdığı ürünün 
bedeli, üretim yapacak meblağa ulaşama
dığından, işi bırakmış, tarlasını, traktörü
nü elden çıkarmış, hatta borcunu ödemek 
için, yalnız evindeki beyaz ev eşyalarını 
değil, evini de satmak durumuna düş
müştür. 

Doğal afetlerden zarar gören çiftçi ve 
köylülerimiz, bu kış mevsimini nasıl ge
çireceklerini, yiyeceklerini ve giyecekleri
ni nasıl sağlayacaklarını kara kara düşün

ü l . — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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mektedir. Mağdur olan bu köylü ve çift
çilerimizin sıkıntıları, çeşitli vesilelerle Hü
kümete intikal ettirilmesine rağmen, bu
güne kadar Hükümetin tatminkâr bir tu
tum ve davranışını gözlemek, görmek 
mümkün olmamıştır.Hükümet, seçimde 
ve referandumda kendisine oy vermeleri 
pazarlığı ve koşuluyla Sosyal Yardım Fo-
nunundan milyarlarca lira dağıtırken, do
ğal afetlerden zarar gören çiftçi ve köylü
leri görmezlikten gelmiştir, gelmektedir. 10 
ve 18 Ekim 1988 tarihleri arasında Tarsus 
İlçesinde meydana gelen dolu, yağmur ve 
fırtınadan, 36 köyde 2 216 çiftçi aileye ait 
184 135 dekar alanda toplam 24 milyar 103 
milyon 302 bin liralık ürün hasarı olduğu 
Teknik Ziraat Müdürlüğü ve Ziraat Odası 
tarafından tespit edilmiştir. Ekili alanın 
yüzde 90'ından fazlası hasar görmüştür. 
Bunun 173 754 dekan pamuk, 4 490 de
karı narenciye, 4 752 dekan sebze, 1 038 
dekarı soya, 93 dekarı çeşitli meyveliktir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hükümet tarafından 1988 yılı sezonu için 
840 ila 870 lira taban fiyat verilen kütlü 
pamuk, bu yıl normal şartlarda 550 ila 700 
liradan işlem görmüştür. Tarım girdileri
nin fiyatlan yüzde 200 oranında artması
na rağmen, 1988 yılı kütlü pamuk fiyat
ları, 1987 yılı ortamalası 750 lira olan fi
yatın altında kalmıştır. 

Çukurova'da vuku bulan doğal afet
lerden sonra, kütlü pamuk 500 liraya bile 
alıcı bulamamaktadır. Bu nedenle de, bi
razcık olsa bile elinde kütlü pamuk olan 
üretici, kütlü pamuğunu satamamanın ve
ya bedelini peşin alamamanın sıkıntısı 
içindedir. 

Doğal afetler nedeniyle, hayvanını, 
ürününü kaybeden, borç faizi yükü altın
da ezilen, ilaç, gübre, tohumluk, mazot ve 
işçilik bedellerini ödeyemez duruma dü
şen çiftçilerimize, bugüne kadar, ANAP 
Dctidan tarafından devlet babanın yardım 
eli uzatılamamıştır. 

Hayalî ihracatçılara trilyonlarca lirayı 
ödemekten kaçınmayan ANAP İktidan, 
kalkınmamızın, sanayimizin ve dış ticare
timizin itici gücü olan tarımımızdan -
doğal afetler karşısında- birkaç milyar li
rayı esirgemektedir. Gerekli gereksiz dış 
seyahatler ve makam âraçlan için milyon
larca dolan tereddütsüz ödeyen ANAP Dc
tidan, Tarsus İlçesinde meydana gelen do
ğal afete benzer bir afete, 1988 Haziran 
ayında maruz kalan Yüreğir, Ceyhan, Os
maniye ilçelerindeki mağdur çiftçilerimi
ze ödenmek üzere, Adana Valiliği emrine 
-yalnız-120 milyon liranın gönderildiğini 
bildirmeyi bir marifet saymaktadır. 

Doğal afete maruz kalan ve mağdur 
olan çiftçi ve köylülerimizin bu sıkıntılı du
rumdan acilen kurtarılması için, Devlet 
Su İşleri, Türkiye Elektrik Kurumu, 
Türkiye Ziraî Donatım Kurumu, Ziraat 
Bankası, Çukobirlik gibi kurum ve kuru
luşlara olan borçlannın faizsiz olarak en 
az iki sene sonraya ertelenmesi gerektiği 
inancını taşımaktayım. Aynca, 2 216 çift
çi ailesinin yaşamlarını sürdürebilmeleri 
için Sosyal Yardım Fonundan yararlandı
rılmalar bunlara, üretim faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri için de, tohum, gübre, 
ilaç, mazot gibi temel girdi kalemlerinin 
aynî ve bedelsiz olarak verilmesi imkânı 
sağlanmalıdır. 

Doğal afete maruz kalan çiftçilerin, 
Çukobirlik'ten olan alacaklarının hemen 
ödenmesi, hatta borçlan kesilmeden öden
mesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
doğal afetler ülkemizde sık sık vuku bul
makta ve büyük meblağlara varan zarar: 
lara sebep olmaktadır. Hükümetler, bu zâ-
rarlan telafi etme hususunda yardım eli
ni uzatmakta ise de, gerekli yardımı za
man zaman veya yeterince yapamamakta 
veya yapmakta geç kalmaktadır. Bu ne
denle, ekonomimizin temel ve itici sektö-
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rü olan tarımımızı bu sıkıntılardan kur
tarmak için, Hükümetin, akılcı, kalıcı ve 
yeterli çözümler getiren hukukî düzenle
meler yapmasını öneririz. 

Tarafımdan verilmiş olan ve halen 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonun
da bekletilmekte olan Tarım Sigortası Ka
nunu Teklifim, bu ihtiyaca cevap verecek 
niteliktedir. Sözkonusu teklifin, acilen gö
rüşülüp, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilmesi halinde, 
çiftçilerimize büyük bir ferahlık getirilmiş 
olacağı gibi, onlara avuç açan bir dilenci 
durumundan da kurtarmış olacaktır. 

Bu düşüncelerle, Yüce Heyetinize 
saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

2. — A tıkara Milletvekili Beşer Baydar 'm, 
Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun ait bir ar
sanın, imar planı değişikliğiyle cami alam olarak 
tahsisine ilişkin gündem dışı konuşması ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün cevabı. 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sa
yın Beşer Baydar, Atatürk ve Anıtkabir ko
nusunda gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; Atatürk 'ün ölümü
nün 50 nci yılında, Anıtkabir ve Cumhu
riyetin temel ilkelerinden biri olan laikli
ğin çevresindeki bir manzara kesitini ak
tarmak için söz almış bulunuyorum. Bu 
vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 

5 Mayıs 1988 tarihinde, Sanayi ve Ti
caret Bakanı Sayın Şükrü Yürür, Makine 
ve Kimya Endüstrisi Kurumunun bahçe
si içerisinde, yaklaşık 300 milyon Türk Li
rasına mal olan kreşi, yani çocuk bakıme-
vini büyük bir törenle hizmete açtı. Dört 
ay sonra aynı Bakan, törenle açtığı kreşin 
bulunduğu alanda, bir cami yaptırma der-
neğiyle anlaşarak, Yenimahalle Belediye
sine müracaat ederek, imar planı değişik
liğini gerçekleştirdi. Kısacası, bir kamu 
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kuruluşunca, yüz milyonlarca lira harca
narak gerçekleştirilen ve törenle açılan ço
cuk bakımevinin yeri, dört ay sonra cami 
yaptırma derneğinin isteğiyle belediyeye 
direktif verilerek halka açık cami alanı ola
rak tahsis ettirilmektedir. 

Bu kamu kuruluşunun 5 dönüm gi
bi büyük bir taşınmazının, Tandoğan 
Meydanında halka açık cami alanı olarak 
tahsisine ilişkin imar planı değişikliği şek
lindeki idarî işlem, her yönüyle sakat, sa
kat olduğu kadar da tehlikeli bir uygu
lamadır. 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, 
233 sayılı Yasa Gücünde Kararnameye ta
bi bir KİT't ir . Ana statüsünde, "Kalkın
ma planlaması, imalat sanayii alanında 
her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı mad
de, makina, teçhizat ve malzeme imalat 
kapasitelerinin kârlılık ve verimlilik esas
ları göz önüne alınarak savunma ve sivil 
savunma ihtiyaçlarına göre planlama, eko
nomik bir şekilde üretim ve pazarlama..." 
denilmektedir. 

Kurumun amacı, açıkça, bu şekilde 
belirtilmiştir. Bu amaçlar arasında, ne 
doğrudan doğruya ne de dolaylı olarak 
halka açık cami yaptırma faaliyeti bulun
mamaktadır. Kamu kurumlarının mal 
varlıkları, ancak, gerçekleştirmeleri gere
ken, öngörülen amaçlara tahsis edilebilir. 
Cami yeri olarak imarlanan Kurumun ta
şınmazı, yaklaşık 5 dönümdür. Bu kadar 
büyük bir alanın, Kurumun amacı dışın
da, ilgisi bulunmayan, başka bir amaca 
tahsisi, asıl amacın gerçekleşmesini engel
lemektedir. Müessese, sanayi üretimiyle 
birlikte, birçok konuda Türkiye'ye öncü
lük etmektedir. Böyle bir durumdaki mü
essese, üretim fonksiyonunu aksatacak, 
belki de tümüyle engelleyecektir. 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu 
bir kamu kuruluşudur. Laik hukuk hükü
metinde, kamu kuruluşlarının, ibadet yer
leri kurma ve halka açma fonksiyonları za-
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ten olamaz. Danıştay, birçok kararında, 
kamu kuruluşlannm, cami yaptırmak 
amacıyla kamulaştırmaya gidemeyeceği
ni belirtmektedir. 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu 
Genel Müdürlüğü binasının altında, Ku
rumda ve çevrede çalışanların gereksinme
lerini karşılayacak şekilde bir mescit ile, 
Fen Fakültesi karşısında esnaf tarafından 
yapılmış bir semt camiî vardır. Cami ve 
mescit, ihtiyacı fazlasıyla karşılamaktadır. 
Bunların yanı sıra, Tandoğan'a bir birbu-
çuk kilometre mesafede Ankara'nın en bü
yük camilerinden, çift minareli Maltepe 
Camiî bulunmaktadır. Çevrede, yeni bir 
camiî gerektirmeyecek ölçüde, cami ihti
yacı fazlasıyla karşılanmıştır. 

Cami alanı olarak tahsis edilen 5 dö
nümlük alan, Tandoğan Meydanı ile Ter
minal - İstasyon hattı üzerinde, anayola 
cepheli bir konumdadır. Buraya yapılacak 
büyük bir cami, Terminal - İstasyon tara
fından bakıldığında, Anıtkabir'in görünü
münü perdeleyecektir. Bu alanın Anıtka
bir'e 500 metre mesafede bulunduğu da 
düşünülürse, 5 dönümlük bir arazi üze
rinde kurulacak büyük bir camiin, Anıt
kabir'in Ankara'ya hâkim, eşsiz görünü
münü değiştirerek ikinci plana iteceği hu
susu da açıkça ortaya çıkmaktadır. Başka 
bir deyişle, imar planı değişikliğinin asıl 
amacı, semtin ibadet gereksinimlerini kar
şılamak değil, Anıtkabir'in görünümünü 
bozmak, hemen yakın çevresinde yapıla
cak büyük bir camiyle onu ikinci plana it
mektir. 

Türkiye Cumhuriyetinde, böylesine, 
Atatürk'ün manevî kişiliğine yönelik bir 
davranışın gerçekleşmesine hangi mantı
ğın izin verdiği, endişe konusudur. 

Beyler, sayın üyeler; olağanüstü ko
şulların partisi, 12 Eylül ara rejiminin so
nucu ANAP iktidarı ve ara rejimin bir tür
lü sivilleşmeyen, bir türlü demokrasiye uy
gunluk sağlayamayan uzantı, kurum, ku-
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ruluş ve kişilerinin Türkiye'de maddî ve 
manevî alanda yaptığı tahribat öylesine 
boyutlardadır ki, Atatürk'ün 50 nci ölüm 
yılını andığımız şu günlerde bunun üzün
tüsünü hissetmemek mümkün değildir. 

Toplumun manevî duygularına, ulu
sal konuların temel ilkesi laikliği alet et
meyelim. Atatürk'ün 50 nci ölüm yılında 
Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkar 
gözüken makamların gözleri önünde, Ata
türk'ün kabri ile oynamayalım. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Beşer Baydar, bu 
konuşmanız için teşekkürlerimi sunarım. 
Yalnız, müracaatınızla konuşmanız ara
sında ahengi, tarafımıza bildirmeniz la
zım. Zatı âlinize sorduğumda, "Ben, Ata
türk 'ün ölüm yıldönümüyle ilgili 
konuşacağım" dediniz. Bu türlü bir ko
nuşma isteseydiniz yine söz verirdim; ama 
Atatürk'ün ölüm yıldönümü münasebe
tiyle konuşacağım diye müracaat edip aksi 
istikamette konuşmanızı hoş karşılamadı
ğımı ifade ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Sayın 
Başkan, Atatürk ve Anıtkabir... 

BAŞKAN — Bu tür konuşmayı arzu 
ettiğinizi bendenize söyleseydiniz, ben si
ze yine söz verirdim. 

Buyurun... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; 
kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gi
bi, şehirlerimizde oturan insanların sos
yal hayatlarını, şehirleşmede ihtiyacı olan 
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yollan, ibadethaneleri ve sosyal müesse
seleri temin etmek bizim aslî görevimiz
dir. Bu aslî görevlerden biri, kanayan bir 
yara idfTYüJfrr ydl, Sıhhiye'den başlayıp 
Konya Yoluna bağlanacak olan yol, bele
diye ile kamu kuruluşları arasında bir tür
lü bitirilemiyordu. Kamu kuruluşları bu 
yolu veraümektt-cüreniyorlardı. Ben de 
o arada Sanayi ve Ticaret Bakanı oldum. 

Şehirlerin:son dört yılda güzelleştiği
ni, ihya edildiğini, insanca yaşanır hale 
geldiğini inkâr etmiyoruz elhamdülillah. 
Belediye Reisimizi aradım, dedim ki, Sa
yın Başkan; bir şeyi merak ediyorum, 
Rahmetli Menderes'in bile rüyası olan bu 
yol, başladı, hâlâ bitmiyor, Sıhhiye'den 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının arkasına 
geldi, kaldı. Dedi ki, ' 'Orada bir camimiz 
var, cami tam yolun ortasına geliyor, bu
nu da yıkamıyoruz." Dedim ki, camiî ben 
yıkayım; cami yıktı diye bana kimse sesi
ni çıkarmaz. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Evliya mısın sen Sayın Bakan? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Onu da 
arz edeceğim. 

Onun üzerine, gittik, yolun geçtiği 
noktaya bir küçük camiî şerif geliyordu; 
yıktık. Elhamdülillah, bugün bu konuyu 
kürsüye getiren arkadaşlarımız, "Burada
ki camiî niye yıktın da yol geçirdin" diye 
sormadılar; çünkü, yıkılan cami idi; çün
kü cami yapmaya karşı bir tasavvurunuz 
ve bir taahhüdünüz yoktu bu millete. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Bizim var; çünkü, biz bu milletin 
inançlarıyla bütünleşmiş insanlarız. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Netice; her kamu kuruluşunun, 500 
işçi çalıştıran bir kuruluşun spor tesisi yap
mak nasıl göreviyse, kreş yapmak da gö
reviydi. Annelerin çektiği sıkıntıyı yakın

dan biliyorduk. Onun üzerine, Bakanlığı
mızın, yıllar yılı, "Sosyal tesis" adı altın
da eğlence kabilinden de olsa kumarhane 
olarak kullanmış olduğu bir bina vardı; o 
binayı kreş yaptık. Bakanlığımızda çalışan 
ve Makine Kimya Kurumunda çalışan 
personelin yavrulannı orada banndırmak 
için bir kreş yaptık ve 2 Mayısta da açtık, 
hem de eski Sanayi Bakanlanmızın hep
sini davet ederek açtık; imkân bulanlar, 
müsaade alabilenler geldi, müsaade ala
mayıp da gelemeyen sanayi bakanlanmız 
da oldu, onlardan da üzüntü duyduk. 
(ANAP sıralanndan "Bravo" sesleri, al
kışlar) Bu arada, Ankara'daki belediyeler
den birisi, Tandoğan çevresinde cami yap
tırmayı düşünüyor ve bir hazırlığın içeri
sine giriyorlar, "Makine Kimyanın terk 
etmiş olduğu sahalardan istifadeyle camiî 
yapabilir miyiz?" diye de bir karar çıka
rıyorlar. Henüz bize... 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Bü
yükleriniz Dallas'ta çiftlik alacaklanna, 
cami yeri alsalardı olmaz mıydı? Niye ka
mu kuruluşlarının yerine cami yaptırı
yorsunuz? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Efen
dim, ilgili ona da cevap verir, benimle il
gili olan kısma ben cevap veriyorum, mü
saade edersiniz sözümü bitireyim. 

Onun üzerine, Tandoğan'da cami 
yaptırmak için belediyede bir karar alıyor
lar. Nerede? \feni geçen yolla, mevcut Dev
let Demir Yollannın arasında. Bu konu, 
bir grup basın tarafından şiddetle ayağa 
kaldırıldı. Tabiî biz, 1960'dan sonraki dö
nemi iyi hatırlıyoruz, daha önceyi daha iyi 
hatırlayanlar vardır; bu memlekette, 
"Allah" demek bile suçtu. Elhamdülillah, 
şimdi, camiye karşı çıkan milletvekilleri
nin olduğu partinin... (SHP sıralarından 
gürültüler) 

file:///feni
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Ayıp... 
Utan be, utan!.. Bir de Bakan olmuşsun... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — ... Mil
letvekillerinin bulunduğu partinin genel 
başkanları bile "Allah" demeye başladı; 
bundan da memnun oluyoruz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Terbi
yesizlik ediyorsun. Bakansın; size öyle ko
nuşmak yakışmaz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Affeder
siniz, o söylediğiniz sözleri, size iade 
ediyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bakan
sınız, yakışmaz size... Bu memlekette, her
kes, her zaman, "Allah" lafını kullandı. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Sözleri
nizi size iade ediyorum efendim... Bir sö
zünüz varsa, lütfen, buradan söyleyiniz. 

Dolayısıyla, Makine Kimyanın bah
çesinde kurulacak olan cami konusu bu
dur, ben Heyetinize arz etmiş oluyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

3. — İzmir MületveküiK. Kemal Anadol' 
un, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde, idare tara

fından alman, yargılamanın aleniyetine aykırı ön
lemlere ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sa
yın Kemal Anadol, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinde, idare tarafından alman, yar
gılamanın aleniyetine aykırı önlemler hak
kında söz istemişlerdir; kendilerine söz ve
riyorum. 

Buyur Sayın Anadol. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bi
lindiği gibi, tüm dünyada ve ülkemizde 
egemen olan hukuk kurallarının başında, 
yargılamanın aleniyeti, yani, duruşmala

rın herkese açık olması gelmektedir. İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesinin 10 uncu ve 
Anayasamızın 141 inci maddeleri, bu il
keyi vurgulamışlardır. Ceza Mahkemele
ri Usulü Kanununun 373 üncü maddesi, 
"Duruşma aleni olur" emredici hükmü
nü vazetmiştir. 

Değerli Ceza Hukukçusu Hocamız 
Profesör Erem, bu konuda şunları söyle
mektedir : "Aleniyet sayesinde, halk, ad
liye idaresi hakkında kanaat elde eder. 
Aleniyet, hakimi, yaptığı iş dolasıyla her 
türlü şüpheden korur; şahitleri, bilirkişi
leri ve diğer kimseleri, adaletin tecellisine 
dürüst şekilde katılmaya mecbur eder. 
devlet ve cemiyet ayrılığı/adeletin tevzi-
inde ehemmiyetlidir. Aleniyet, devlet kar
şısında cemiyetin varlığının kabulü mana-
smdadır. Zira, ceza davasında, devletin 
davacılığınm zarureti, tarafsız hareketinin 
murakabesine ihtiyaç gösterin 

Soruşturmanın gizliliği, sanık kadar, 
hâkim için de tehlikelidir. Gizlilik, adale
ti daha kaynağında zehirler." 

Yeni, değerli ceza hukukçumuz Pro
fesör Kunter, "Muhakeme işlemlerinin 
aleni, yani açık olması, işlem için bulun
ması gerekli şahıslardan gayrisinin hazır 
bulunması imkânının sağlanmasıdır" de
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, sanığın duruş
mada hazır bulunması ise, yüze karşılık 
özelliğinin olduğu kadar, savunma hakkı
nın da bir sonucudur. Bunun içindir ki, 
sanık gelmemişse, duruşma yapılamaya
cağı ilkesi kabul edilmiştir. Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 223 üncü 
maddesi de bu hükmü kapsamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
son günlerde, özellikle devlet güvenlik 
mahkemelerinde görülmekte olan davala
rın duruşmasından önce idarece alman 
önlemler, aleniyet, yani yargılamanın açık
lığı ilkesini zedeler, hatta ortadan kaldırır 
bir niteliğe bürünmüştür. 
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İdare, elbette, kolluk güçlerini kulla
narak, her zaman olduğu gibi, gerekli ön
lemleri alacaktır; ama bu önlemler, olay 
çıkmaması veya çıkan olayı yatıştırmak, 
ortadan kaldırmak için alınacaktır. Eğer, 
önlemler bizatihi olay çıkarmaya yönelik 
ise veya bu izlenimi veriyorsa, adaletin te
cellisi imkânsız hale gelir ve görülmekte 
olan davalar üzerinde, toplumun kuşku
su ortaya çıkar. 

Değerli milletvekilleri, birkaç millet
vekili arkadaşımla birlikte, aralarında, Ba
rolar Birliğinin değerli yöneticileri bulu
nan, daha önce yargıçlık, genel müdürlük 
yapmış, deneyimli avukatlar bulunan bir 
grup avukatın şikâyetlerini dinledik. Olay 
yerinde bizzat gözlemlerimiz oldu. 

Örneğin, geçen hafta Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesinde duruşması yapı
lan Kutlu Sargın davasında, avukatlar, 
mahkeme salonuna girmek için çok büyük 
engellerle karşılaştılar. Bize başvuran avu
katlar, kimliklerini göstermelerine, çanta
larını açıp cüppelerini göstermelerine rağ-
üıen, polisin, "Bindiğiniz aracın bizde 
plaka numarası yok, onun için 
geçemezsiniz" dediğini ve kendilerinin 
mahkeme salonuna giremediklerini söyle
diler. Daha sonra, araçlannı uzağa park 
edip, taksiyle geldiklerini belirterek, bu 
hususu mahkeme tutanaklanna geçirttiler. 

Mahkeme binasının çevresinde bir 
kilometre çapında altı barikat kuran po
lisin, buradan içeriye kimseyi sokmadığı
na tanık olduk. Önlemler o dereceye var
dırılmıştı ki, duruşma salonuna, tutuksuz 
sanıklar bile sokulmuyordu. Polis, sanık 
olduğunu ve bu nedenle salona girmek 
için geldiğini söyleyenlere ise "Sanık ol
duğunu ispatla, içeri öyle girersin" diyor
du. Bu husus da, sanıklar ve avukatlar ta
rafından dile getirilerek tutanaklara geçi
rilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ben de, onur

la, yıllarca avukatlık yaptım; ama, mev
zuatımızda, sanığın sanıklığını kanıtlama
sı gibi bir durumu ilkkez, hayretle, ibret
le ve dehşetle gördüm. 

Duruşma salonu, dışarıdaki kalaba
lığa rağmen yarı yarıya boştu, içeriye sa
dece yerli ve yabancı parlamenterlerle ba
sın mensupları alınmıştı. Yaptığımız ince
lemede, daha önceki duruşmalarda, ida
renin, normalin dışında bu tür önlemlere 
başvurmadığını öğrendik. Hatta, ilk du
ruşmalarda salonun küçüklüğü nedeniy
le dışarıya hoparlörle bile yayın yapılmış; 
ama iki duruşma önce, normalin dışında 
önlemler almaya başlayan Ankara Emni
yeti, buna paralel olarak 23 kişiyi gözaltı
na alıp, günlerce gözetimde tuttuktan son
ra, mahkemeye bile çıkartmadan serbest 
bırakmış. Bu konudaki haberler basını
mızda günlerce yer aldı. 

Anlaşılıyor ki, bu sıkı önlemler, olay 
çıkmasını önlemek yerine, olay yaratma
ya yöneliktir. Eğer bu iddiam yanlışsa, ne
den davanın başından beri bu yola başvu
rulmamış ve aynı önlemler alınmamıştır? 
Başından beri hiç olay çıkmadığına göre, 
tavır değiştirip, 23 kişiyi gözetime alıp, 
günlerce içeride tutup, sonra da bırakma
nın anlamı nedir? 

Değerli milletvekilleri, savunma hak
kı olmazsa, o ülkede hukuk güvencesi yok 
olur, adalet üzerine kuşku düşer. Adî ve
ya siyasî, sağ veya sol hiç önemli değil, 
hangi davada olursa olsun, savunma mü
essesesi kendini güvenlik içinde hissetme
lidir. Eğer, avukat, daha mahkeme salo
nuna girmeden kendini korku içinde his
sederse, o psikoloji altında duruşmaya gi
rerse, savunma görevini yerine getiremez. 
Sanık, altı barikatı binbir güçlükle, mü
cadeleyle geçerek yargıç önüne kan ter 
içinde çıkarsa, nasıl, özgür olarak sorgu 
verecektir? "Acaba, dışarı çıkınca yine 
gözetime alınır mıyım?" korkusunu yene-
mezse, nasıl kendisini savunacaktır? 
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Tüm dünyanın binlerce yıllık müca
deleden sonra kabul ettiği evrensel hukuk 
kuralları, bir toplumun uygar olup olma
dığının en hassas ölçüsüdür. İdarenin al
dığı önlemler, bu evrensel kurallara gölge 
•düşürmemelidir. 

Belki, Avrupa Topluluğuna bir an ön
ce girmek amacıyla, belki de düşünce ya
pısındaki değişim sonucu, Sayın Cumhur
başkanı, komünist partisinin kurulması 
gerektiğini vurguluyor. Son günlerde, bu 
isteme, Sayın Sakıp Sabancı'nm da katıl
dığına tanık oluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bırakınız Avru
pa'daki tüm partilerin ülkemizde de ku
rulmasını, orada okunan tüm kitapların 
ülkemizde de okunmasını, tüm özgürlük
lerin ülkemizde de gerçekleşmesini; bu is
temlerin inandırıcı ve içten olduğunu ka
nıtlayan en önemli örnek, yargılamaların 
ve adaletin üzerine kuşku düşmemesidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Anadol. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNER
GELER 

7. —Lüksemburg'a gidecek olan Millî Sa
vunma Bakam Ercan Jiıralhan'ın dönüşüne ka
dar Mülî Savunma Bakanlığına, Bayındırlık ve 
İskân Bakanı İsmail Safa Giray'tn vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/690) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tez
keresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Bağımsız Avrupa Program Grubu
nun 5'inci Bakanlar Resmî Toplantısına 
katılmak üzere, 8 Ağustos 1988 tarihinde 
Lüksemburg'a gidecek olan Millî Savun
ma Bakanı Ercan Vuralhan'm dönüşüne 

kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İ. Safa Giray'm ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep 
ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık tez
keresi (3/691) 

BAŞKAN — İki sayın milletvekili ar
kadaşımıza izin verilmesine ilişkin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletve
killerinin hizalarında gösterilen süre ve ne
denlerle izinli sayılmaları, Başkanlık Di
vanının 8.11.1988 tarihli toplantısında uy
gun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Yıldırım Akbulut 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı 

İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğ-
lu, 19 gün mazereti nedeniyle 12.10.1988 
tarihinden geçerli olmak üzere, 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 15 
gün mazereti nedeniyle 25.10.1988 tarihin
den geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oyla
rınıza sunacağım: 

"İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçu-
oğlu, 19 gün mazereti nedeniyle 12.10.1988 
tarihinden geçerli olmak üzere" 

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

"Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 
15 gün mazareti nedeniyle 25.10.1988 ta
rihinden geçerli olmak üzere". 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gündemin "Kanun tasarı ve teklif
leriyle komisyonlardan gelen diğer işler'' 
kısmına geçiyoruz. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 2004 Sayûi icra ve iflas Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 3182 Sayüı 
Bankalar Kanununun iki Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dairi Kanun Tasarısı ile Zon
guldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 2004 
Sayüı icra ve iflas Kanununun 18.2.1965 Tarih 
ve 538 Sayılı Kanunla Değişik 1 inci Maddesi
nin 2 nci Ftkrasmm Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/488, 2/57) 
(S. Sayısı : 113) (1) 

BAŞKAN — 2(̂ 04 Sayılı İcra ve İf
las Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine, 3182 Sayih Bankalar Kanunu
nun İki Maddesinin Yürürlükten Kaldı
rılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Zongul
dak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 
2004 Sayılı İcra v€ İflas Kanununun 
18.2.1965 Tarih ve 53^ Sayılı Kanunla De
ğişik 1 inci Maddesinin 2 nci Fıkrasının 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçi
ci Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin görüşülmesine kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Geçen birleşimdeki müzakerede, 36 
nci maddeye kadar gelmiştik; şimdi 36 nci 
maddeyi okutuyorum : 

MADDE 36. — İcra ve İflas Kanu
nunun 177 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

(1) 113 S. Sayılı Basmayazt 3.11.1988 tarihli 21 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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"Bu Kanunun 158 inci maddesinin 
birinci fıkrası burada da uygulanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

Buyurun. 
Sayın Ulutürk, grup adına mı konu

şacaksınız? 

ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) 
— Grup adına. 

BAŞKAN — Buyurun. 

DYP GRUBU ADINA ABDUL
LAH ULUTÜRK (Afyon) — Saym Baş
kan, sayın milletvekilleri; İcra ve İflas Ka
nununun 177 nci maddesi, doğrudan if
lası düzenlemiştir. Alacaklı, borçluyu ta
kip etmeden, 177 nci maddede tasrih edi
len hallerde; yani borçlunun ikametgâhı
nın olmaması, kaçması, hileli yollarla mal
larını kaçırmaya teşebbüs etmesi, bulun
maması yahut haciz sırasında mallarını 
saklaması, ödemelerini tatil etmesi, kon
kordato talebinin reddi, ilama müstenit 
alacağın icra emri ile takibine rağmen 
ödenmemesi hallerinde iflasını isteyebilir. 
Bu maddeye de 158 inci ve 173 üncü mad
delere uygun bir düzenleme ile son fıkra 
olarak, iflas talebinin ilan usulü getiril
mektedir. 

İflas talebinin ilanı usulünün mah
zurlarını 158 ve 173 üncü maddelerde Yü
ce Meclisinize arz ettik, ancak burada da 
aynı şeyleri söylemek zorunda kalıyoruz. 
Bu yol, borçluyu, telafisi imkânsız durum
lara düşürecektir. Alacaklının suiniyetli ol-
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ması halinde, borçlunun zor durumlara 
düşeceğini burada da söylemek istiyoruz. 
Bu fıkra iflasın sistematiğini bozmaktadır, 
bu bakımdan tasandan çıkarılmalıdır. 

Saygıyla arz ederim. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
çerçeve 36 ncı maddesiyle İcra ve İflas Ka
nununun 177 nci maddesine eklenen fık
rada yer alan "158 inci maddesinin birinci 
fıkrası..." kelimelerinin fıkra metninden 
çıkarılarak yerine "178 inci maddesinin 
ikinci fıkrası..." kelimelerinin konulması
nı arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Uğur Ener 
. Kütahya 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

Necat Eldem 
İstanbul 

Beşir Çelebioğlu 
Mardin 

Kaya Opan 
Sivas 

Gerekçe : İcra ve İflas Kanununun 
177 nci maddesi alacaklının talebi ile va-

I 

ki doğrudan doğruya iflas halini düzenle-. 
mektedir. 158 inci madde ise, adi takip yo
luyla iflas halidir ve 158 inci maddenin bi
rinci fıkrasında değişildik yapan Hükümet 
Tasarısı Adalet Komisyonu tarafından de
ğiştirilerek "Alacaklının iflas talebi" ye
rine, "Alacaklının iflas takibi 
kesinleştiğinde" hükmü getirilmiştir. 177 
nci maddeye göre alacaklı borçlunun ifla
sını takibe dayalı olmayan sebeplerle de is
teyebileceğine göre atıf için en uygun hük
mün 178 nci maddesinin ikinci fıkrası ol

ması gerektiğinden işbu teklif yapılmış bu
lunmaktadır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Katılıyoruz. 

ADALET BAKANI MEHMET 
TOPAÇ (Uşak) — Katılıyoruz efendim. 

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

Maddeyi, kabul edilen önerge istika
metinde oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 37. — İcra ve İflas Kanu

nunun 178 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fık
radan sonra gelmek üzere maddeye aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

"İflasa tabi bir borçlu, aciz halinde 
bulunduğunu bildirerek yetkili mahkeme
den iflasını isteyebilir. Borçlu, bu halde 
bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim 
ve adreslerini gösteren mal beyanını iflas 
talebine eklemek zorundadır. Bu belge 
mahkemeye ibraz edilmedikçe iflasa karar 
verilemez." 

"İflas talebi 166 ncı maddenin ikin
ci fıkrasındaki usulle ilan edilir. Alacaklı
lar iflas talebinin ilanından itibaren onbeş 
gün içinde davaya müdahale veya itiraz 
ederek, borçlunun iflas talebini, hakkın
daki takipleri ertelemek ve borçlarını öde
meyi geciktirmek için yaptığını ileri süre
rek mahkemeden talebin reddini isteyebi
lirler." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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38 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 38. — İcra ve İflas Kanu
nunun 185 inci maddesinin başlığı aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşa
ğıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Rehinli mallar ve üretime yönelik 
yerler'' 

"Fabrikaların, imalathanelerin ve 
bunlara benzer üretime yönelik yerlerin, 
üzerinde rehin bulunmasa dahi, iflas ida
resince derhal satışı yapılır. 

Bu maddeye göre yapılacak satışlar, 
166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usul
le ilan edilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) 
— Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA ABDUL

LAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; İcra İflas Kanu
nunun 185 inci maddesinin başlığı değiş
tirilmiş ve bir fıkra eklenmiştir. Tasarının 
madde gerekçesinde, fabrika, imalathane 
gibi üretime yönelik yerlerin, iflas halin
de, faaliyetten alıkonulmalarının memle
ket ekonomisini olumsuz yönde etkilediği 
belirtilerek, bunların en kısa zamanda sa
tılmaları halinde, bu sakıncanın ortadan 
kalkacağı belirtilmiştir. 

İflasın açılmasının ardından, üzerin
de rehin bulunan mallar dahi, rehin sahi
bi alacaklının rüçhan hakkı saklı kalmak 
kaydıyla, iflas masasına girer. İflas idare
si tarafından, en yakın ve en uygun za
manda paraya çevrilip, muhafaza ve satış 
masrafları çıkarıldıktan sonra, rehinli ala
caklıya ödenir. 

Bu bakımdan, bu yeni fıkra da, re
hinli alacaklıya, takibe devam imkânı sağ
layıcı bir maddedir. İcra ve İflas Kanunu
nun 185 inci maddesi zaten bunu sağla

maktadır, bu maddenin pratik bir faydası 
yoktur, üretime yönelik yerlerin iflas ma
sasına dahil olması halinde dahi üretim 
durmaz. 

İflasın esprisine aykırı düşen bu fık
ra metninin de tasarıdan çıkarılmasını 
saygıyla Yüce Heyetinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Verilmiş bir önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 39. — İcra ve İflas Kanu
nunun 193 üncü maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"İflasın açılması, borçlu aleyhinde 
haciz yoluyla yapılan takiplerle teminat 
gösterilmesine ilişkin takipleri durdurur." 

"Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 
yapılan takiplere iflastan sonra da takip 
alacaklıları tarafından iflas masasına karşı 
devam edilir ve satış bedeli 151 inci mad
deye göre rehinli alacaklılara paylaştırılıp 
Artan kısım iflas masasına intikal eder. Şu 
kadar ki, takip alacaklısı, iflastan önce baş
lamış olduğu rehnin paraya çevrilmesi yo
lu ile takipten vazgeçerek, rehnin 185 in
ci maddeye göre satılmasını isteyebilir." 

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

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

40 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 40. — İcra ve İflas Kanu
nunun 194 üncü maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir." 

"Acele haller müstesna olmak üzere 
müflisin davacı ve davalı olduğu hukuk 
davaları durur ve ancak alacaklıların ikinci 
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toplanmasından on gün sonra devam olu
nabilir. Bu hüküm şeref ve haysiyete te
cavüzden, vücut üzerinde ika olunan za--
rarlardan doğan tazminat davaları ile ev
lenme, ahvali şahsiye veya nafaka işlerine 
müteallik ihtilaflara, rehnin paraya çevril
mesi yoluyla takiplerle ilgili olarak açılmış 
olan hukuk davalarına tatbik olunmaz." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 40 mcı mad
de kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 41. — İcra ve İflas Kanu
nunun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Müflisin vadesi gelmemiş faizsiz 
borçlarından yıllık kanunî faiz hesabıyla 
iskonto yapılır." 

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

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

42 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 42. — İcra ve İflas Kanu
nunun 196 ncı maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Faiz 

Madde 196.— İflasın açılması ile bir
likte, iflas masasına giren alacaklarda fa
iz işlemeye devam eder. 

Rehinle temin edilmemiş alacaklar
da ticarî olmayan işlerdeki faiz oranı uy
gulanır. 

Ancak, bu maddeye göre alacaklıla
ra tahakkuk edecek faiz ödemeleri, 195 in
ci maddeye göre hesaplanan ana paralar 
ödendikten sonra bakiyesi üzerinden ya
pılır." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 42 nci madde 
kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 43. — İcra ve İflas Kanu
nunun 208 inci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

' ' İflas dairesi iflas kararının kendisi
ne tebliğinden itibaren en geç üç ay için
de tasfiyenin adi veya basit şekilde yapı
lacağına karar vermek zorundadır." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 44. — İcra ve İflas Kanu
nunun 219 uncu maddesinin ilk fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tasfiye adî şekilde yapılacak ise, if
las dairesi 208 inci maddeye göre verece
ği karar tarihinden itibaren en geç on gün 
içerisinde keyfiyeti 166 ncı maddenin ikin
ci fıkrasındaki usulle ilan eder. Bu mad
dedeki sürelerin hesabında son ilan tarihi 
esas alınır." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 45. — İcra ve İflas Kanu
nunun 221 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İlk alacaklılar toplantısına iflas mü
dürü veya yardımcılarından biri başkan
lık eder. Müdür, alacaklı oldukları terci-

— 15 — 
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han ellerinde noter veya ipotek senedi gi
bi resmî senetle yahut 68 b ve 150 ı mad
delerinde belirtilen belgelerle sabit olan ki
şilerden bir veya iki alacaklı veya mümes
silleriyle birlikte bir büro teşkil eder." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 45 inci mad
de kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 46. — İcra ve İflas Kanu
nunun 227 nci maddesine birinci fıkradan 
sonra aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak ila
ve edilmiştir. 

"İflas idaresi, icra tetkik merciinin şi
kâyet üzerine verdiği kararlara uymak zo
runda olup bunlara karşı iflas idaresi ola
rak itiraz veya temyiz yoluna başvura-
maz." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

47 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 47. — İcra ve İflas Kanu
nunun 232 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 232. — Alacakların kaydı 
için muayyen müracaat müddeti geçtik
ten sonra ve iflas idaresinin seçilmesinden 
itibaren en geç üç ay içinde iflas idaresi 
tarafından 206 ve 207 nci maddelerde ya
zılı hükümlere göre alacaklıların sırasını 
gösteren bir cetvel yapılır ve iflas dairesi
ne bırakılır. Zorunlu hallerde üç ayın hi
tamından önce iflas idaresinin tetkik mer
ciine başvurması halinde merci bir defa
ya mahsus olmak üzere bu süreyi en çok 
üç ay daha uzatabilir. Süre içinde sıra cet
velinin verilmemesi halinde iflas dairesi
nin durumu mercie intikal ettirilmesi üze-
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rine iflas idaresi üyelerinin vazifesine son 
verilir ve sevketmiş hizmetleri için kendi
lerine bir ücret tahakkuk ettirilmeyeceği 
gibi bir daha aynı iflas idaresinde görev 
alamazlar.'' 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 48. — İcra ve İflas Kanu
nunun 233 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Madde 233. — Sıra cetvelinde ka
bul edilmeyen alacaklar red sebepleri ile 
birlikte gösterilir. Ancak, İflas idaresi ipo- A 

tekle temin edilmiş alacakla ilgili olarak 
bunu doğuran sebep veya ipotek limiti 
miktarı bakımından red kararı vermeyip, 
kabul etmediğini ikinci alacaklılar toplan
tısına bildirir. İpoteğin iptali veya mikta
rının tenzili iddiasını takip hakkı, isteyen 
alacaklıya 245 inci madde hükmü çerçe
vesinde devrolunur." 

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

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

49 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE'49. — İcra ve İflas Kanu
nunun 235 inci maddesinin birinci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Sıra cetveline itiraz edenler, cetve
lin ilanından itibaren onbeş gün içinde if
lasa karar verilen yerdeki ticaret mahke
mesine dava açmaya mecburdurlar. 223 
üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü 
mahfuzdur. Bu davaya bakan mahkeme, 
davacının isteği halinde ikinci alacaklılar 
toplantısına katılıp katılmaması ve ne nis
pette katılması gerektiği konusunda 297 nci 
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maddenin son fıkrasına kıyasen onbeş gün 
zarfında karar verir." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 50. — İcra ve İflas Kanu
nunun 237 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

' ' İflas idaresi, alacakların tespit işini 
yaptıktan sonra, 232 nci maddedeki süre
nin bitiminde alacakları tamamen veya 
kısmen idarece kabul edilen alacaklılar ile 
sıra cetveline kayıt davası açmış alacaklı
lardan 235 inci maddeye göre katılmala
rına karar verilmiş olanları da ikinci top
lantıya ilanla davet eder." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 51. — İcra ve İflas Kanu
nunun 269 b maddesinin beşinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kira sözleşmesindeki imzanın inkâ
rından dolayı alacaklı umumî mahkeme
de dava açmaya mecbur kalır ve lehine ka
rar alırsa, borçlu ayrıca yüzbin liradan 
beşyüzbin liraya kadar para cezasına mah
kûm edilir." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 52. — İcra ve İflas Kanu
nunun 275 inci maddesinin beşinci fıkra-
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sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mahkemede açılan davada icra ta
kibi sırasında inkâr olunan imzanın ken
disine ait olduğu anlaşılan kiracı veya ki
ralayan yüzbin liradan beşyüzbin liraya 
kadar para cezasına mahkûm edilir." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 53. — İcra ve İflas Kanu
nunun 278 inci maddesinin üçüncü fıkra
sının birinci bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

" 1 . Kan ve koca ile usul ve füru, 
neseben veya sıhren üçüncü dereceye ka
dar (bu derece dahil) hısımlar, evlat edi
nenle evlatlık arasında yapılan ivazlı ta
sarruflar." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 54. — İcra ve İflas Kanu
nunun 279 uncu maddesine üç nolu bent
ten sonra dört numaralı bent olarak aşa
ğıdaki bent eklenmiştir. 

"4. Kişisel hakların kuvvetlendiril
mesi için tapuya verilen şerhler." 

BAŞKAN — Bu maddenin müzake
resinden evvel, Sayın Komisyon; 53 üncü 
maddede "usul ve füru" denmiş, bunun 
"füruğ" olması gerekmez mi? Kanunun 
metninde "füruğ" var. 

Bu şekliyle 53 üncü maddeyi düzel
tiyoruz. 

54 üncü madde üzerinden söz iste
yen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 55. — İcra ve .İflas Kanu
nunun 280 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Üçüncü şahıs, borçlunun kan veya 
kocası, usul veya füruu ile üçüncü dere
ceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî 
hısımlan, evlat edineni veya evlatlığı ise 
borçlunun birinci fıkrada beyan olunan 
durumunu bildiği farz olunur. Bunun hi
lafını üçüncü şahıs, ancak 279 uncu mad
denin son fıkrasına göre isbat edebilir." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

Demin ki düzelttiğiniz maddede (ğ) 
olmaz, Medenî Kanunda (ğ) yoktur. 

BAŞKAN — Biz, bu kanunun asıl 
metninde... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Asıl metninde de (ğ) yok Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — (ğ) yok, burada 
"füruu" diyor. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Bu "füruu" tamam; biraz evvelki dü
zelttiğiniz maddede (ğ) koydunuz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun ika
zı üzerine, 53 üncü maddedeki ibarenin 
"usul ve füru" şeklinde olması lazım ge
lir denmektedir ve deminki beyanlarının 

aksine bu beyanlannın isabetli olduğunu 
ifade ediyorlar. Aslında, doğru olan da bu
dur, bu şekilde yeniden düzeltiyoruz. 

56 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 56. — İcra ve İflas Kanu
nunun 287 nci maddesine aşağıdaki fık
ralar birinci ve sonra sonuncu fıkralar ola
rak ilave edilmiştir. 

"Kondordato talebi 166 ncı madde
nin ikinci fıkrasındaki usule göre ilan edi
lir. Konkordato talebinin ilanından itiba
ren on gün içinde alacaklılar itiraz ederek 
kondordato mühleti verilmesini gerektiren 
bir hal bulunmadığını ileri sürerek tetkik 
merciinden konkordato talebinin reddini 
isteyebilirler.'' 

"Uzatılan konkordato mühleti kesin 
olup, gerek tetkik mercii gerek ticaret 
mahkemesi, ihtiyatî tedbir yoluyla da ol
sa, borçluya karşı başlamış olan takiple
rin konkordato mühletinin bitiminden 
sonraki dönem içinde durdurulmasına ve
ya borçluya karşı yeni takip yapılamaya
cağına karar veremez." 

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

Madde üzerinde önerge vardır, oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
çerçeve 56 ncı maddesiyle İcra ve İflas Ka
nununun 287 nci maddesine eklenen so
nuncu fıkra metninden "uzatılan konkor-
datp mühleti kesin olup, gerek tetkik mer
cii gerek ticaret mahkemesi'' ibarelerinin 
çıkartılarak, fıkranın aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

"İhtiyatî tedbir yoluyla da olsa, borç
luya karşı başlamış olan takiplerin konkor
dato mühletinin bitiminden sonraki dö
nem için durdurulmasına veya borçluya 
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karşı yeni takip yapılmayacağına karar ve
rilemez.' ' 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

A. Şakir Ergin 
Yozgat 

Talat İçöz 
İstanbul 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Gerekçe : Konkordato mühleti veril
mesine veya verilen mühletin uzatılması
na dair kararların temyiz edilmesi halin
de, temyiz prosedürünün geç işlemesi se
bebiyle genelde verilen süreler temyiz aşa-
masında dolmakta ve bu kararların tem
yiz edilmesinin pratik bir yaran bulunma
maktadır. Ayrıca, yalnız uzatılan mühle
te ilişkin kararlarının değil ilk defa müh
let verilmesine ilişkin kararların da tem
yiz edilmesinde yarar görülmemektedir. 
Esasen bu hususun düzenleme yerinin 363 
üncü madde olması lazımdır. 

Ayrıca, takiplerin konkordato müh
letinin bitiminden sonra da durdurulma
sına ihtiyatî tedbir yoluyla karar vermeye 
bütün hukuk mahkemeleri yetkili bulun
duğuna göre, bu husustaki karar yasağı
nın yalnızca icra tetkik mercii ile ticaret 
mahkemelerine hasredilmesi halinde asliye 
hukuk ve sulh hukuk mahkemelerince bu 
yolda karar verilebileceği sonucu çıkar ki, 
maddeyle getirilmek istenen amaç gerçek
leşmez. 

Bu sebeple, 287 nci maddeye eklenen 
son fıkranın amaca uygun şekilde düzen
lenmesi için iş bu teklif yapılmış bulun
maktadır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 

— Katılıyoruz efendim. 

ADALET BAKANI MEHMET 
TOPAÇ (Uşak) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor. 

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

56 ncı maddeyi, kabul edilen öner
geyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 57. — İcra ve İflas Kanu
nunun 288 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tetkik mercii bu itirazların hepsini 
tarafları dinleyerek bir kararla halleder. 
Alacaklının itirazının reddine dair karar
lar ile 287 nci maddeye göre borçluya 
mühlet verilmesine veya verilmiş mühle
tin uzatılmasına dair merci kararları tem
yiz olunamaz. İtiraz mühletin cereyanını 
durdurmaz." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 58. — İcra ve İflas Kanu
nunun 331 inci maddesine ikinci fıkradan 
sonra üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"Gayrimenkul rehni kapsamında bu
lunan teferruatın rehin alacaklısına zarar 
vermek kasdı ile gayrimenkul dışına çıka
rılması halinde, teferruatın zilyedi 1 yıl
dan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır." 

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

19 — • 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum : 

M A D D E 59. — İcra ve İflas Kanu
nunun 345 a maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki 345 b maddesi ilave edil
miştir. 

"Art ırmadan çekilme 
M A D D E 345 b. — Bu Kanuna göre 

yapılan ihalelerde kendisine veya başka
sına vaad olunan veya sağlanan yarar kar
şılığında artırmadan çekilen veya artırma
ya katılmayan kimseye bir aydan altı aya 
kadar hapis ve iki milyon liradan beş mil
yon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Aracılara da aynı ceza verilir." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

f 
60 mcı maddeyi okutuyorum : 

M A D D E 60. — İcra ve İflas Kanu
nunun 363 üncü maddesinin ilk fıkrasına 
18 inci bent eklenmiş ve bu fıkranın ikin
ci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir; 

"18. Takip tarihinden sonra işleyen 
faiz, masraf ve sair alacak kalemlerinin he
sabına dair şikâyetlerin kabul veya 
reddine, 

İlişkin kararlarla bu Kanunda tem
yiz kabiliyeti kabul edilen kararlar tefhim 
veya tebliğ tarihinden itibaren on gün 
içinde temyiz edilebilir. Şu kadar ki, 1, 2, 
3 ve 5 inci bentlerde takip konusu alacak
ta ihtilaflı kalan değer veya miktarın; 4, 
6, 7, 8, 9, 11, 15, 16 ve 17 nci bentlerde 
merci kararının taalluk ettiği malın veya 
hakkın değerinin; 10 uncu bentte sırası iti
raza uğrayan alacağın tutarının ve 18 in
ci bentte de yanlışlığı öne sürülen alacak 

miktarının beşyüzbin lirayı geçmesi şart
tır." 

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

Madde üzerinde verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
çerçeve 60 mcı maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 60. — İcra ve İflas Kanunu
nun 363 üncü maddesinin ilk fıkrasının 12 
nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
ilk fıkrasına aşağıdaki 18 inci bent eklen
miş ve bu fıkranın ikinci paragrafı aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"12. 287 nci maddeye göre mehil 
verilmesine dair isteğin reddine ve 288 inci 
madde uyarınca verilmiş mehlin kaldırıl
masına;" 

"18. Takip tarihinden sonra işleyen 
faiz, masraf ve sair alacak kalemlerinin he
sabına dair şikâyetlerin kabul veya 
reddine, 

İlişkin kararlarla bu Kanunda tem
yiz kabiliyeti kabul edilen kararlar tefhim 
veya tebliğ tarihinden itibaren on gün 
içinde temyiz edilebilir. Şu kadar ki, 1, 2, 
3 ve 5 inci bentlerde takip konusu alacak
ta ihtilaflı kalan değer veya miktarın; 4, 
6, 7, 8, 9, 11, 15, 16 ve 17 nci bentlerde 
merci kararının taalluk ettiği malın veya 
hakkın değerinin; 10 uncu bentten sırası 
itiraza uğrayan alacağın tutarının ve 18 in
ci bentte de yanlışlığı öne sürülen alacak 
miktarının 500 bin lirayı geçmesi şarttır.'' 

Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Faik Tan mcı oğlu 
Bitlis 

Ali Şakir Ergin 
Yozgat 
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Talat İçöz 
İstanbul 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Gerekçe : Tasarının çerçeve 56 ncı 
maddesiyle İcra ve İflas Kanununun 287 
nci maddesine eklenen son fıkra hükmün
de yapılan değişiklik neticesi konkordato 
müddeti verilmesine dair kararların kesin 
olması hükmünün mezkûr fıkradan çıkar
tılmasına, bu hükmün gerçek yerinin tem
yize ilişkin 363 üncü maddede olması ge
rektiğine Yüce Meclisimizce karar veril
miş olduğundan, iş bu teklif hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

Konkordato mühleti verilmesine ve
ya verilmiş mehlin uzatılmasına dair ka
rarların temyiz edilmesi halinde, temyiz 
prosedürününr geç işlemesi sebebiyle ge
nelde verilen süreler temyiz aşamasında 
dolmakta ve bu kararların temyiz edilme
sinin pratik bir yaran kalmamaktadır. Ka
rarın bozulması halinde meselenin baştan 
ele alınması işin sürüncemede kalmasına 
müncer olmaktadır. Bu itibarla 263 üncü 
maddenin ilk fıkrasının 12 nci bendi yal
nızca konkordato mühleti verilmesine dair 
isteğin reddi kararlarıyla verilmiş mehlin 
uzatılması isteğinin reddine dair olan ka
rarların temyiz edilebilmesine imkân ve
recek şekilde değiştirilmiş olup, mühlet ve
rilmesine veya verilmiş mühletin müdde
tinin uzatılmasına dair kararların temyiz 
kabiliyeti bulunmayacaktır. Maddede yer 
alan diğer değişiklikler hükümet ve komis
yon metninde olduğu gibidir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Katılıyoruz efendim. 

ADALET BAKANI MEHMET 
TOPAÇ (Uşak) — Katılıyoruz efendim. 

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

60 inci maddeyi kabul edilen örergey-
le birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 60 mcı mad
de kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 61. — 3182 Sayılı Banka
lar Kanununun 90 ve 91 inci maddeleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 61 inci 
madde kabul edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 62. — İcra ve İflas Kanu

nuna aşağıdaki Ek Geçici Madde eklen
miştir. 

"EK GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nun ile diğer kanun ve kanun hükmünde 
kararnamalerde yer alan icra memuru un
vanı "icra müdürü", icra memur yardım
cısı unvanı "icra müdür yardımcısı", if
las memuru unvanı "iflas müdürü" ola
rak değiştirilmiştir. Bu değişiklik sebebiyle 
ilgililerin yeniden atanmaları gerekmez. 
Bunlar, yeni unvanları yan ödeme karar
namelerinde yer alıncaya kadar eski un
vanları üzerinden yan ödeme almaya de
vam ederler." 

BAŞKAN — Kanunun asıl metnin
de, geçici 1 inci madde var; bu 62 nci 
maddeden sonra, ek 2 nci madde olarak 
kabul ediyor ve o şekilde okuyoruz. 

Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKA

NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, geçici 2 nci mad
deyi oylannıza sürtüyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 21 — 
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62 nci maddeyi, geçici 2 nci maddey
le birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun, 
İcra ve İflas Kanununun 195 ve 196 nci 
maddelerindeki değişiklik yapan faize dair 
hükümleri, bu Kanunun yürürlük tarihin
den itibaren uygulanır. 

Ayrıca; 
a) 67, 68, 68 a ve 169 a maddeleri

ni değiştiren hükümleri, Kanunun yürür
lüğünden sonra yapılan itiraz ve şikâyet
ler hakkında, 

b) 69, 72, 89, 97, 158, 160, 164, 165, 
173, 177, 178, 269 b, 275 ve 345 b madde
lerini değiştiren hükümleri, Kanunu yü
rürlüğünden sonra açılan davalarda, 

c) 83 c, 85, 91 ve 103 üncü madde
lerini değiştiren hükümleri, Kanunun yü
rürlüğünden sonra yapılan haciz işlemle
ri hakkında, 

d) 150dve 170a maddelerini de
ğiştiren hükümleri, Kanunun yürürlüğün
den önce yapılan takipler hakkında, 

e) 116, 118, 124, 126, 129, 133 ve 134 
üncü maddelerini değiştiren hükümleri, 
Kanunun yürüryüğünden sonra yapılan 
satışlar hakkında, 

f) 221 inci maddesini değiştiren 
hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra 
yapılan ilk alacaklılar toplantısında, 

g) 287 nci maddesini değiştiren 
hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra 
yapılan konkordato talepleri hakkında, 

h) 227, 288 ve 363 üncü maddele
rini değiştiren hükümleri, Kanunun yü
rürlük tarihinden sonra verilen kararlara 
karşı yapılan temyiz talepleri hakkında, 

i) 111 inci maddesini değiştiren hük
mü, Kanunun yürürlüğünden önce yapı
lan taksit sözleşmeleri hakkında, 

j) 168 ve 170 inci maddelerini değiş
tiren hükümleri, Kanunun yürürlüğün

den sonra yapılan takipleri hakkında, 
k) 193 ve 194 üncü maddelerini de

ğiştiren hükümleri, Kanunun yürürlüğün
den sonra açılan iflaslar hakkında, 

1) 208, 219,232, 233, 235 ve 237 nci 
maddelerini değiştiren hükümleri, bu Ka
nunun yürürlüğünden önce açılan iflaslar 
hakkında, 

m) 278, 279 ve 280 inci maddeleri
ni değiştiren hükümleri, bu Kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra yapılan tasar
ruf ve şerhler hakkında, 

n) 127, 128, 150 g ve 166 nci mad
delerini değiştiren hükümleri, Kanunun 
yürürlüğünden sonraki olay ve işlemler 
hakkında, 

o) 68 b ve 150 ı maddelerini değiş
tiren hükümleri, 2 Mayıs 1985 tarihinden 
sonra yapılan takipler hakkında, 

uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici madde hakkın
da söz isteyen?. Yok, 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

63 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 63. — Bu Kanun yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

64 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 64. — Bu Kanun hüküm

lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler,.. Tasa-
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rmın tümü kabul edilmiş ve kanunlaş
mıştır. 

Hayırlı olsun. 

2. —içel Milletvekili M. Istemilıan Talay 
ve 42 arkadaşının; 211 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri iç Hizmet Kanununun 35 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Miüî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/55) (S. Saytst : 
98) (1) 

BAŞKAN — Gündemin "Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler'' Kısmının 2 nci mad
desine geçiyoruz. 

İçel Milletvekili M. İstemihan Talay 
ve 42 arkadaşının; 211 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35 in
ci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporunun Müzakeresine baş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunması kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İçel Milletvekili M. İstemihan Talay 
ve 42 Arkadaşının; 211 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35 in
ci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi Komisyonumuzun 
13.10.1988 tarihli 8 inci Birleşiminde ilgili 
teklif sahibi ve Bakanlık temsilcilerinin iş
tirakiyle görüşüldü. 

Teklif ile, 211 sayılı Kanunun 35 inci 
maddesinde yeralan "Silahlı Kuvvetlerin 
vazifesi, Türk yurdunu ve Anayasa ile ta-

(1) 98 S. Sayüı Bazmayazı Tutanağa eklidir, 

yin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini 
kollamak ve korumaktır." ifadesinin, "Si
lahlı Kuvvetlerin vazifesi, Türk yurdunu 
ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye 
Cumhuriyetini parlamenter demokratik 
sistemin işlerliği çerçevesinde ve Anayasa 
ile bağlı olarak kollamak ve korumaktır." 
şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir. 

Malumları olduğu üzere, Anayasanın 
dayandığı temel görüş ve ilkelerin açıklan
dığı başlangıç metni ile, genel esasların 
düzenlendiği birinci kısımda, Devletin 
varlığı ve bütünlüğünü, millet adına ege
menliği kullanmaya yetkili tüm organla
rın yetki ve görevlerini belirleyen açık ve 
kesin hükümlere yer verilmiştir. Egemen
lik başlıklı 6 ncı maddede, egemenliğin ka
yıtsız ve şartsız milletin olduğu, Türk Mil
letinin egemenliğini Anayasanın koyduğu 
esaslara göre yetkili organları eliyle kul
lanacağı, egemenliğin kullanılmasının hiç
bir suretle hiçbir kişiye, zümreye veya sı
nıfa bırakılamayacağı, hiçbir kimse veya 
organın, kaynağını Anayasadan almayan 
bir Devlet yetkisini kullanamayacağı, 14 
üncü maddenin son fıkrasında da "Ana
yasanın hiçbir hükmünün anayasada yer 
alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yöne
lik bir faaliyette bulunma hakkını 
vermeyeceği" hükmü mevcuttur. 

Öte yandan, Anayasanın 104 üncü 
Maddesinin Cumhurbaşkanına "Anaya
sanın uygulanmasını, Devlet organlarının 
düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir" 
hükmünü getirdiği; 104 üncü b fıkrasın
da "Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutan
lığını temsil etmek, Türk Silahlı Kuvvet
lerinin kullanılmasına karar vermek" 
hükmü ile, Silahlı Kuvvetlerin bütün gö
revlerini elbette Anayasa anlayışı ve par
lamenter demokratik sistemin işlerliği 
içinde ifa edeceğine işaret ettiği görül
mektedir. 
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Bu hükümler ile, millet adına ege
menliği kullanmak durumunda bulunan 
tüm kişi ve kuruluşların görev ve yetkile
ri bakımından oldukça kapsamlı bir sınır
lama getirilmiş olup, Silahlı Kuvvetlerin 
kollama ve koruma görevi de bu sınırla
ma kapsamında bulunmaktadır. 

Gerek değiştirilmek istenen 35 inci 
maddenin lafzında ve ruhunda gerekse 
Anayasada mevcut olan bir esasın tekrarı 
mahiyetinde görülen, dolayısıyla hukuken 
yeni ve farklı bir düzenleme getirmeyen 
mezkûr teklifin tümü üzerinde yapılan 
uzun müzakerelerden sonra kifayet kabul 
edilmiş ve maddelere geçilmesi oylandı
ğında, yukarıda açıklanan gerekçeler ışı
ğında, teklifin maddelerine geçilmesi ka
bul edilmediğinden teklif Komisyonumuz
ca reddolunmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edil
mek üzere işbu raporumuz Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Recep O. Ergun 

(Kayseri) 
ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, Sa
yın İstemihan Talay; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA ISTEMİ
HAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 211 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35 in
ci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında
ki Kanun teklifi ile ilgili söz almış bulu
nuyorum, Yüce Heyetinizi saygılarımla se
lamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle, ge
nel gerekçeyi ve madde gerekçesini oku
yarak sizlere sunacağım ve daha sonra da, 
bu konu üzerindeki değerlendirmelerimi 
arz ederek sözlerimi tamamlayacağım. 

Bu kanun teklifi, Türkiye'de parla
menter demokrasinin güçlendirilmesi 

amacına yöneliktir; ama dileyenlerce bu 
teklif 1950'den beri aralıklarla kesilen san
cılı ve henüz tam olarak oturmamış de
mokrasimize bir uzlaşma çağrısı olarak da 
yorumlanabilir. 

Bilindiği gibi, halkımız, bu geçen sü
re içerisinde, hep asker-sivil ikilemini ya
şarken, asker ve sivil kadrolar da, sürekli, 
birbirlerinin yönetim boşluğunu kollayıp, 
çoğu kez yekdiğerini kendi sorumluluğu 
ile başbaşa bırakmanın kolaycılığına ka
pılmışlardır. Bugün geldiğimiz noktayı, si
vil demokrasinin bir daha kesilmeyeceği 
ve dönüşü olmayan bir aşaması olarak 
görmek ve inanmak isteyen milyonlarca 
insanımız vardır. Halkımıza olan sorum
luluğumuz, demokrasi dengesinin bir sis
teme bağlanmasını bizlere zorlamaktadır 
ve bu kanun teklifinin esas gerekçesi ise, 
bu sorumluluktan kaynaklanmaktadır. Ar
tık, herkes bilmelidir ki, kötü çalışan bir 
parlamentonun alternatifi askerî bir yöne
tim değildir ve olmayacaktır. Kötü çalışan 
bir sivil yönetimin alternatifi, daha iyi ça
lışacağı umulan ve de seçimle işbaşına ge
lecek olan bir başka sivil yönetim olacak
tır. Böyle bir yönetime kavuşuncaya kadar, 
gerek sivil ve gerek asker kadroların ge
rekse Türk Ulusunun elinde demokratik 
seçim sisteminin dışında başka bir meka
nizmanın olmadığı şimdiden benimsen
meli ve çözüm arayışları ise bu çerçevede 
yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1982 Anayasasının 6 ncı maddesi de, 1961 
Anayasasının egemenlikle ilgili 4 üncü 
maddesindeki gibi, hiçbir kimse veya or
ganın, kaynağını Anayasadan almayan bir 
devlet yetkisi kullanamayacağını ifade et
mektedir. Ancak, geriye doğru baktığımız
da, 1961 Anayasası döneminde Türkiye 
Cumhuriyetinin iki kez askerî müdahale
ye maruz kaldığı ve müdahalede bulunan
ların, her defasında, Türk Silahlı Kuvvet
lerinin İç Hizmet Kanunudaki 35 inci 
maddeye dayandıkları ortaya çıkmaktadır. 
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12 Mart 1971'de Genelkurmay Baş
kanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Ko
mutanlarının imzasıyla "bilgilerinize" de
nilerek, Cumhurbaşkanına, Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanları
na verilen muhtıranın 1 inci maddesinde, 
"Parlamento ve Hükümetin, Türkiye 
Cumhuriyetinin geleceğini ağır bir tehli
ke içine düşürdüğü" 2 nci maddesinde, 
"Türk Milletinin sinesinden çıkan Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin bu vahim ortamda 
duyduğu kaygı" belirtilmektedir, 3 üncü 
maddesinde ise, ' 'Türk Silahlı Kuvvetle
rinin, kanunların kendisine vermiş oldu
ğu Türkiye Cumhuriyetini korumak ve 
kollamak görevini yerine getirerek, idareyi 
doğrudan doğruya üzerine almaya karar
lı olduğu" ifade edilmektedir. 

Yukarıda açıklanan metin, Anayasa
da yer almayan ve Anayasaya tamamen 
aykırı olan bir anlayışla, İç Hizmet Ka-, 
nunundaki, Türkiye Cumhuriyetini kol
lamak ve korumak görevine, Türkiye 
Cumhuriyetini yönetmek şeklinde bir yo
rum getirmektedir. 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da, 
kamuoyuna açıklamış olduğu mesajda, 
"Silahlı Kuvvetlerimiz 211 sayılı Kanunun 
kendilerine tevcih ettiği görevleri, bu de
fa da Atatürk devrimlerine bağlılığın tam 
şuuru ve yetki sınırları içerisinde yerine 
getirmiş bulunuyor" demektedir. Buna 
karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı İsmet İnönü, 16 Mart 1971'de, 
partisinin olağanüstü ortak grup toplan
tısında, "Meseleyi seçmen halledecektir; 
yoksa, bir meclise askerî bir kıta gibi 'Şu
nu şöyle, bunu böyle yapacaksın' demeye 
imkân yoktur. Böyle bir tartışmada bizim 
yerimiz bellidir. Biz, demokratik bir rejim 
dışında bir rejim kabul etmeyeceğiz" di
yerek demokrasi yanında açık tavrını or
taya koymaktadır. 

12 Eylül 1980'de de Genelkurmay ve 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanı Orgene
ral Kenan Evren imzasıyla yayınlanan bil
diride, içinde bulunulan ortam kısaca 
açıklandıktan sonra, "İşte bu ortam için
de, Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet Ka
nununun verdiği, Türkiye Cumhuriyeti
ni kollama ve koruma görevini, Yüce Türk 
Milleti adına, emir ve komuta zinciri için
de ve emirle yerine getirme kararı almış 
ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuş
tur, parlamento ve hükümet feshedilmiş
tir, parlamento üyelerinin dokunulmazlı
ğı kaldırılmıştır" denilmektedir. 

Görüleceği gibi, her iki bildiri de, 
parlamento ve hükümeti hedef almakta ve 
müdahalelerin dayanak noktası olarak da, 
211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanununun 35 inci maddesi gösteril
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
biz bu yasa teklifini hazırlarken, kurum
sal olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine kar
şı veya ona yönelik bir teklif hazırlama 
amacıyla yola çıkmadık. Bizim amacımız, 
biraz önce örneklerle belirttiğimiz gibi, 
bugüne kadar iki darbenin dayanak nok
tası olarak gösterilen bu maddeye demok
ratik bir içerik ve anayasal bir çerçeve» ge
tirmektir. \bksa, kurumsal bir karşıdık ke
sinlikle bu maddenin dayanağı değildir. 
Bu teklifin getirilmesinde, bir darbe psi
kozu veya vehmi de gündeme gelmemiştir. 

Darbeler, sosyolojik olaylardır ve ya
salarla önlenilecek gerçekler değildir. Do
layısıyla, bu maddenin amacı, darbeleri 
önleyici bir nitelik de taşımamaktadır; fa
kat, hepinizin bildiği gibi, askerlikte bir 
kural vardır: Askerlikte verilen görev 
amaçları itibariyle, bu amaçlara ulaşacak 
yöntem ve yolların belirlenmesi itibariy
le, açık seçik ve net olarak ortaya konmak 
zorundadır. Askerlikte, net olmayan görev 
yoktur. Bu göreve nasıl ulaşılacağı belir
tilmediği takdirde de, bu amaçların yön
temi, yolu netleşmemiş olur. 

file:///bksa
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211 sayılı bu Yasa, 27 Mayıs İhtila
linden sonra, o günkü koşullarda ve Millî 
Birlik Komitesinin askersel bir yaklaşımı 
içerisinde hazırlanmış ve dolayısıyla, bu 
maddenin içeriği, bizim şu anda öngör
düğümüz gibi, demokratik bir yöntemi ve 
amaca ulaşmanın yolunu açıkça belirtme
miştir. 

İşte, bizim amacımız, bu boşluğu 
doldurmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 
hiçbirimizin reddetmediği koruma ve kol
lama görevlerini parlamenter demokratik 
sistemin işlerliği ve Anayasaya bağlı bir 
sistem içinde yürümesini sağlamaktır. Ni
tekim, şunu ifade etmek gerekirse, 12 Ey
lül tarihinden önce, Sayın Cumhurbaşka
nı, Genelkurmay Başkanıydı. Yani, koru
ma ve kollama görevini yürütmesi gere
ken; o dönemde, parlamentonun, bizi 
anarşi ve terörden koruyun diye yetki ver
diği bir kurumun (Türk Silahlı Kuvvetle
rinin) başında bulunuyordu. O dönemde, 
gene, Sayın Recep Ergun sıkıyönetim ko
mutanı olarak bu görevi fiilen yürüten yet
kili bir kişiydi. Ancak, hepinizin bildiği gi
bi, 12 Eylüle kadar olaylar durmamış, tam 
tersine, tırmanmış ve 12 Eylülden sonra 
da, yani darbenin ertesinde bir inişe ge
çersek, daha sonra, terör ve anarşi olay
larında gerileme olmuştur. 

Şimdi, bu noktada sormak gerekir; o 
günkü parlamento, o günkü terör ve anar
şi ile mücadele eden yetkililere hangi yet
kiyi vermekten kaçınmıştır hangi yetkiyi 
esirgemişti? Neden, o günkü koşullarda, 
Türk Silahlı Kuvvetlerini yöneten yetkili
ler, parlamenter bir sistemin işlerliği içe
risinde bu koruma ve kollama görevini ba
şarmakta güçlük çekmişlerdi? Bu sorula
rın aydınlatılması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, biz bununla, 
bir 12 Eylül tartışmasına girmek istemi
yoruz; amacımız, sansasyonel bir yaklaşım 
da değil; ama, amacımız şu: Her kurum 

veya o kurum üzerindeki her yetkili kişi, 
görevini ve sorumluluğunu bu sistemin iş
lerliği içinde yapmak zorundadır. Hepini
zin, zaman zaman gözüne çarpan Parla
mento Muhafız Taburunun kapısında ya
zan, "Hiçbir mazeret başarının yerini 
tutamaz" sözcüğünü, ben burada herke
se anımsatmak isterim. Parlamenter de
mokratik sistem, bazı görevlerin yapılması 
için, hakkıyla yapılması için, bir mazeret 
teşkil etmemelidir ve her dönemde koru
ma ve kollama görevlerini yerine getire
cek olanlar, öncelikle bu sistemin içinde 
bu görevi yerine getireceklerinin bilincin
de olmalıdırlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
çok ilginç bir olaydır, 27 Mayıs da dahil 
olmak üzere, her üç darbede sivil yöne
timler, başbakanlar, Millî İstihbarat Teş
kilatı tarafından uyanlmamıştır ve sivil yö
netimler, sürekli olarak, böyle bir darbe 
psikozu içerisinde olmalarına rağmen, son 
güne kadar bile, gerekli istihbarat birim
leri tarafından kendilerine neyin ne şekil
de yapılacağına ilişkin istihbarat bilgileri 
gelmemiştir. 

Biz buraya MİT'le ilgili araştırma 
önergesini getirdiğimiz zaman, maalesef, 
Anavatan milletvekillerinin oylan ile bu 
reddedildi. Bizim amacımız kurumları ka
rıştırmak, kurumları karşımıza almak de
ğil; ama, kurumların belli sorumluluklar 
içerisinde görev yapmasını ve herkesin, 
her kurumun bu Parlamentoya karşı so
rumlu olduğunun bilincinde olduğunu 
vurgulamak, bunu sağlamak ve bunun ça
bası içinde olmaktı. 

Şimdi ben soruyorum: Neden, üç 
darbe döneminde de devletin istihbarat 
örgütleri sivil yönetimleri uyarmamışlar
dır? Bunun gerçekten araştırılması gere
kir ve bugünkü iktidarın da, bu noktanın 
bilincinde olması gerekir. 
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Sayın Başbakan, zaman zaman, 12 
Eylülün üzerinde durulmasını veya bu ko
nuda tartışma açılmamasını öneriyorlar. 
12 Eylülün tartışılmaması ancak ve ancak 
12 Eylülle ilgili yaraların sarılmasıyla 
mümkündür. 27 Mayıstan sonra, 12 
Marttan sonra, o dönemdeki iktidarlar, 
acil önlemlerle, siyasal kararlarla, o dar
belerin getirdiği yaraları sarmaya gayret 
ederek, mümkün olduğu kadar, kamuo
yunda tartışmaları önlemeye gitmişlerdir. 
Ancak, Anavatan İktidarı, ekonomik ko
nularda; bir zam konusunda, bir faiz ko
nusunda yüz metre koşan bir atlet gibi son 
hızla hareket etmesine rağmen, 12 Eylü
lün yaralarının sarılmasıyla ilgili siyasal 
konularda kroke bir boksör gibi, ne yapa
cağını bilememekte ve hiçbir karar alma
dan kamuoyunda birçok olayın sürünce
mede kalmasına yol açmaktadır. 
1402'likler olayı hepinizce malum bir ya
radır. YÖK'ün durumu hepiniz tarafın
dan bilinen sorunları getirmektedir. Bun
ların çözümsüz kalması, genel bir affın ve
ya hapishanelerdeki insanların sıkıntılarını 
azaltacak bir oluşumun yaratılması, dışa
rıda da mümkün olduğu kadar rahatlık 
getirecektir. Bunları ihmal ederek hiçbir 
yere varamayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
birde, Sayın Başbakan, darbeler arasında 
bir tercih yapmaktadır; "27 Mayıs kötü
dür, 12 Mart kötüdür; ama 12 Eylül 
iyidir" demektedir. Bize göre, bütün de
mokratlara göre, darbelerin arasında, iyi
lik ya da kötülük farkı yoktur; darbeler, 
demokrasileri ortadan kaldıran, parla
mentoları ortadan kaldıran ve halkın o dö
nemlerde büyük sorunlarla karşı karşıya 
kalmasına yol açan yönetim sistemleridir. 
Demokrat bir başbakanın, hiçbir darbe 
arasında fark gözetmemesi ve bütün dar
belere karşı aynı tutum içinde olması ge
rekir inancındayız. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ben, yukarıda arz ettiğim nedenlerle, bu 
madde içindeki değişikliğin Türkiye'de de
mokrasinin gelişmesine, sivilleşmeye ve 
demokrasi dengesinin sivil-asker arasında 
bir dengeye kavuşmasına yol açacağı inan
andaydım ye bu amaçla bunu getirdim. 
Ancak, hem Sayın Başbakanın olumsuz 
yazıları hem de Komisyondaki olumsuz 
kararlar nedeniyle, bugün için, bu mad
de, Parlamentoya, reddedilecek bir yasa 
teklifi olarak gelmiş bulunmaktadır; ama 
sivilleşmeye, demokrasiye dönük teklifle
ri, halkın istemlerini reddederek, geriye 
çevirerek, hiçbir noktaya gelemeyiz. Bazı 
konularda cesur kararlar almak, bazı ko
nularda dengeleri sağlamak Parlamento 
olarak bizim görevimizdir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize 
saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Başka söz isteyen var mı? Buyurun 

Sayın Neidim. 

Grup adına mı, şahsınız adına mı ko
nuşacaksınız efendim? 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — 
Grup adına efendim. 

BAŞKAN — Yetki belgesi gelmedi, 
onu ifade edeyim efendim. 

Şahsınız adına konuşabilirsiniz; 
buyurun. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; İçel Mil
letvekili Sayın İstemihan Talay ve 42 ar
kadaşının, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 35 inci Med-
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teklif, parlamenter demokrasinin 
güçlendirilmesi amacına yöneliktir. Türk 
Milleti, hürriyetçi demokratik düzeni vaz-
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geçilmez hayat tarzı olarak seçmiştir; son 
kırk yılda, bu kanaatini ve tercihini açık
ça ortaya koymuştur. 

Türk demokrasisinin temelinde, Hâ
kimiyetin kayıtsız şartsız millette olması 
yatar. Türk demokrasisi, millî hâkimiyet 
prensibine dayanan bir millî irade rejimi
dir. Bu rejimde, millet iradesinin, hür bir 
şekilde, eşitlik ilkesinden uzaklaşmadan, 
serbest bir ortamda tecellisi esastır, Rejim, 
bütün kurum ve kurallarıyla, hukukun üs
tünlüğüne dayanan bir hukuk düzenine 
dayanır. Bu demokraside, seçilen idare et
me hakkı asla gölgelenmeyecek, seçilme
yenin muhalefet hakkına saygı gösterile
cektir. Bu rejimde, milletin emrinde dev
let zihniyeti esas olacak, devletin emrin
de millet şekli düşünülmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, hürriyetçi demokratik sis
temin kalbidir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bir kenara itilemez. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, hakların ve hürriyet
lerin bekçisidir. Halbuki, defalarca, 211 
Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 35 inci maddesi Silahlı Kuv
vetlere, sanki, Anayasanın üzerinde bir 
kuvvete sahipmiş gibi yorum getirerek, 
parlamentoyu dağıtabilme ve kapatabilme 
yetkisini veriyormuşcasma hareket edebil
melerine gerekçe yapılabilmiştir; defalar
ca, İç Hizmet Yasasının bu maddesi mes
net ittihaz olunarak, Anayasa rafa kaldı-
rılabilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin görevleri, yurt dışındaki 
düşmanlara karşı ve yurt içindeki can ve 
mal güvenliğinin sağlanması amacına yö
neliktir. Aynı zamanda, Anayasayı tağyir, 
tebdil ve ilgaya cebren vaki olacak kalkış
maları önlemek, dolayısıyla, anayasal ku
rum ve kuruluşların hayatiyetlerini devam 
ettirmelerine yardım etmektir. Bizatihi ko
rumak ve kollamak görevi olduğu şeye biz-
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zat elkoyma, koruma ve kollama anlayışı
na uymaz.Silahlı Kuvvetlerin, ikide bir, 
devlete ve ona ait yetkilere, korumak ve 
kollamak adı altında elkoymasının kabul 
edilebilir bir sebebi, elbette olamaz; mü
dahale hiçbir şeyin çaresi değildir. 

Demokratik kurum ve kuruluşların 
fonksiyonları vardır. Meclis, yasama gö
revini; hükümet, yönetmek görevini; Si
lahlı Kuvvetler de, savunma görevlerini 
yaparlar. Nasıl, Meclis savunma işlevini 
yapamazsa, savunma görevini yapan Si
lahlı kuvvetler de Meclisin görevlerine ka
rışmamalı; millet, memnun olmadığı ida
reyi, kansız, kavgasız ve entrikasız sandık
ta değiştirmelidir; çünkü, demokrasi, kor
kuyu ve zulmü içine sindiren bir tasa re
jimi değil, yaşama sevincinin gönülleri 
doldurduğu hür bir rejimdir. Devleti oluş
turan kuruluşların hepsinin yeri, görevi, 
yetkisi, sorumluluğu belli ise, bu kural iş
liyor demektir. İşte böyle bir rejim, hür ve 
demokratik rejimdir. Bu rejimin devleti, 
milletin devletidir. 

Sayın milletvekilleri, işte bu söyledik
lerimizden dolayı, görüşülmekte olan tek
lifin, Türkiye Cumhuriyetini yönetmek 
şeklinde anlaşılmasının katiyetle önlenme
si, vuzuha kavuşturulması, bu hükmün 
gayesinin ve sebebinin sarahatle belirtil
mesinde zaruret vardır, aksi halde, hep de
ğişik şekilde yorumlanarak tatbik edilmesi, 
parlamenter demokratik sistemi yaralaya
cak, tabiî Anayasaya da aykırı olan bir an
layış tekrar yaşam bulacaktır. Çünkü, 
dünyada, güvenlik vaat etmeden gelen bir 
tek müdahale yoktur. 

Aslında, teklifteki değişiklik, madde
deki bu kavram ve yorum kargaşasını ön
leyecek nitelikte değildir; ancak, yine de 
faydadan ari değildir düşüncesiyle, oyu
muz olumludur. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru-* 
bu adına, Sayın Mehmet Kaşıkçı; buyu
run efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA NUH 
MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 211 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 35 inci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında verilmiş olan teklifle ilgili 
olarak, grubum adına konuşmak üzere 
huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, teklif sahi
bi genel gerekçeyi okudu. Bu genel gerek
çeyi bir defa daha hatırlatmakta yarar gö
rüyorum : 

"Bu kanun teklifi, Türkiye'de parla
menter demokrasinin güçlendirilmesi 
amacına yöneliktir; ama, dileyenlerce, bu 
teklif, 1950'den beri aralıklarla kesilen san
cılı ve henüz tam olarak oturmamış de
mokrasimizde, bir uzlaşma çağrısı şeklin
de yorumlanabilir." 

Bizim, bu ifadeye tam olarak katıl
mamakla birlikte, böyle bir uzlaşma çağ
rısından uzak kalmamız da mümkün de
ğildi; çünkü, konu, fevkalade önemli,'hür 
parlamenter demokrasimizin inkıtasız ya
şaması ve güçlenerek ilelebet devam etme
si gibi fevkalade hayatî bir konuyu kap
sıyordu. 

Muhterem milletvekilleri, böyle bir 
gerekçeye katılmamak hiç mümkün değil; 
ama, demokrasimizin kesintisiz idamesi 
için İç Hizmet Kanununun bir maddesi
nin değiştirilmesinin yeterli olmadığını ve 
lüzum da bulunmadığını, demokrasimizin 
ilelebet inkıtaa uğramadan devamı için ne 
yapmamız gerektiğini kısaca belirtmek is
tiyorum. Bunun için, kısa demokrasi ta
rihimize kısaca bir eğilelim : 

İkinci Cihan Harbini müteakip, mil
letler çeşitli bloklarda yerlerini almaya baş
ladılar. Türkiye, Batı demokrasileri ara

sında yerini seçti; başka türlü de yapması 
mümkün değildi; çünkü, Doğu blokunun 
lideri, Türkiye toprakları üzerinde hak id
dia ediyordu. 

Batı demokrasisi içerisinde yerimizi 
alabilmemiz için, çok partili demokrasiye 
geçmek lüzumu vardı ve biz de, çok par
tili demokrasiye geçtik. 1950 seçimlerin
de, Demokrat Parti, seçimle iktidara gel
di. Bu, bizde, demokrasinin ilk mesut uy
gulaması idi; ama, muhalefet bu süre içe
risinde, Demokrat Parti İktidarının son 
yıllarında, Demokrat Partinin Anayasa
dan uzaklaştığını, meşruiyetini yitirdiği
ni ve bu iktidar içerisinde seçimlerin nor
mal yapılamayacağını, iddia etti ve 
CHP'nin rahmetli lideri İsmet İnönü, bu 
Yüce Meclisin bu kürsüsünden, "Şartlar 
tahakkuk ederse, milletler için, ihtilal hak 
olur" sözünü söyledi. 

Tarihî şahsiyeti olan İsmet İnönü'
nün, şartların tahakkuk etmesi halinde ih
tilalin hak olduğu sözü üzerine, ihtilali hak 
bilen unsurlar, çalışmalarını daha da hız
landırdı; ülke, maalesef, 27 Mayısa geldi. 
27 Mayıs İhtilaliyle, işbaşında bulunan 
Demokrat Parti görevden uzaklaştırıldı, 
parlamento kapatıldı, mensupları muha
keme edildi ve ceza gördü. 

Görüldüğü gibi, 27 Mayıs İhtilali, o 
zamanki muhalefetin mevcut iktidara kar
şı açmış olduğu bir kampanyanın netice
sinde ortaya gelmiştir. Eğer, tarihî şahsi
yetiyle, rahmedi İsmet İnönü, "İhtilal hak 
olur" yerine, "ihtilal bu memlekette ya
sak olur" deseydi, 27 Mayısa gelinmeye
ceği bir büyük gerçektir. 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — Hadi canım sen de!.. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Biraz tarih oku, tarih... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Nitekim, ihtilallerin zincirleme 
karakterine rağmen, rahmetli İnönü'nün 
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tarihî şahsiyetiyle, 22 Şubat ve 21 Mayıs 
teşebbüsleri önlenebilmiştir. Bu teşebbüs
lerin önlenebilmesi, askerî darbelerin zin
cirleme karakteri dolayısıyla, ilk darbenin 
önlenmesinden daha da zordu. Bu darbe
ler, dediğim gibi, rahmetli İsmet İnönü'
nün müdahalesiyle, o dönemin Genelkur
may Başkanı rahmetli Cevdet Sunay'm 
basiretli ve kararlı tutumuyla ve Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin, demokrasiye ve ku
mandanlarına bağlılığı sayesinde, netice
ye ulaşamadan önlenmiştir; ama, önlene-
meseydi de ihtilal gerçekleşseydi diyelim 
ve teklif edilen 35 inci madde de değişmiş 
olsaydı; yani, orada "Türk Silahlı Kuvvet
leri, Türk yurdunu ve cumhuriyetini ko
rur ve kollar; ama anayasal düzen içeri
sinde korur ve kollar" deseydi... Peki, ih
tilalde başarılı olmuş kumandana kim gi
dip de, "Biz bu kanunu değiştirdik, siz 
buradan inin, biz sizi alıp götüreceğiz, 
yargılayacağız" diyecekti? Kim bu cesa
reti gösterecekti?.. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Bu kafayla gidersen askere, alırsın 
tezkere... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — İhtilalin bir tek kanunu vardır, 
o da kuvvettir. İhtilaller.kanuna dayanıla
rak değil, kuvvete dayanılarak yapılır. 
Kuvvetle işbaşına gelmiş bir ihtilale bir ka
nun maddesiyle karşı konulamayacağı, bir 
büyük gerçektir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hep 
beraber, kanunî dayanağını ortadan kal
dıralım... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, 27 
Mayıstan 12 Marta niçin gelindi, nasıl ge
lindi; kısaca tahlil etmek istiyorum : 

12 Martla 27 Mayıs arasında, ikisi
nin de Türk Silahlı Kuvvetlerinden gelmiş 
olmasının dışında, hiçbir ilişki ve bağlan
tı yoktur. 12 Mart bir muhtıra şeklinde ve
rilmiş, parlamento hayatiyetini muhafaza 

etmiş; o zamanın iki büyük partisi bir ara
ya gelerek, parlamento dışından bir baş
vekilin başkanlığında, hükümete üyeler 
vererek, kabine teşkil etmiştir. 

Başlangıçta, rahmetli İsmet İnönü 12 
Marta karşı çıkmış ve 16 Martta, fevkala
de grup toplantısında, sayın teklif sahibi
nin ifade ettiği gibi, "Silahlı Kuvvetlerin 
baskısıyla karar alınmaz, burada, karar, 
milletin seçtiği kişiler tarafından alınır" 
demiştir; ama sonra, parlamentonun ka
panmaması için 12 Marta yardımcı olmayı 
kabul etmiştir ve yardımcı da olmuştur. 
Bu sayede, 1961 Anayasasının bünyemize 
uymayan bazı maddeleri değiştirilmiş, bu 
değiştirilen maddelere paralel olarak, dev
leti güçlendirici kanunlar (Devlet Güven
lik mahkemeleri Kanunu, Polis Vazife ve 
Salahiyetleri Kanunu, Toplantı ve Göste
ri Yürüyüşleri Kanunu gibi kanunlar) çı
karılmıştır. Sıkıyönetim, suç işleyenleri 
toplamış, yargılamış, mahkûm etmiş; bo
zulan huzur teessüs etmiş, bozulan eko
nomi yeniden rayına oturmuş ve 12 Mart, 
görevini fazlasıyla yapmıştır. 

Demokratik bir kişinin, darbeden ve 
ihtilalden yana olması hiç düşünülemez. 
Hiçbirimiz de darbeden ve muhtıradan 
yana değiliz ama, tarihî gerçekleri de bu
rada ifade etmek mecburiyetindeyiz. 12 
Mart muhtırası verilmese iyi olurdu; ve
rilmek mecburiyeti hâsıl olmasa çok da
ha iyi olurdu; ama, 12 Marttan sonra iki 
büyük partinin elele vererek, ülkenin me
selelerine edilmiş olması, devleti anarşiye 
karşı güçlendirmiş olması, Türkiye'nin ya
rarına olmuştur. Vurgulamak istediğim 
gerçek budur. 

Sonra, 12 Marttan 12 Eylüle nasıl ge
lindi, bir de ona bakalım : 

Biraz önce, devleti anarşiye karşı güç
lendiren mevzuatlar güçlendirildi demiş
tim. 1973 seçimleri sonunda işbaşına ge
len koalisyon hükümetinin Anayasa Mah
kemesine müracaatı sonucu, 12 Mart dö-
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neminde iki büyük partinin elbirliğiyle çı
kardığı devleti güçlendiren kanunlar iptal 
edildi; Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ka
nunu iptal edildi, Polis Vazife ve Salahi
yetleri Kanunu iptal edildi. Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve diğer altı 
tane önemli kanun tümüyle iptal edildi; 
devlet, anarşiye karşı güçsüz hale geldi. 12 
Mart döneminde yakalanıp, mahkûm edi
len, ülkenin 12 Marta gelmesine sebep 
olan anarşistler, Meclisin çıkarmadığı bir 
genel afla sokağa salındı. Suç, cezasız bı
rakıldı. Sokak, devlete karşı yeniden güç
lendi. Sokağa çıkan anarşistler daha bilen
miş olarak, daha büyüyerek, devleti yık
mak için faaliyete geçti. 

Biz, 12 Eylülden de, 12 Eylül önce
sinden de bahsetmeyi hiç istemiyoruz. 
Geçmiş, geçmişte kalmıştır; biz, bugüne 
bakalım; biz, geleceğe bakalım diyoruz. 
Partimizin temel felsefesi bu; ama, konu
lar Yüce Meclisin huzuruna gelince, tari
hî gerçekleri burada ifade etmek de göre
vimiz oluyor. 

12 Eylül için, bugünlerde çok şeyler 
söyleniyor; sebepleri de çok çeşitli izah edi
liyor. Anamuhalefet Partisinin grup top
lantısında söylenen sözler tüm basında 
neşredildi. Bir saym üye, "12 Eylülü, işa
damları, sermaye çevreleri Türkiye'yi da
ha iyi sömürebilmek için yaptırdı" diyor. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Aynen 
doğru söylüyor. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — "Bu çevreler yaptırdı, 12 Eylül 
piçini Sayın Kenan Evren'in kucağına 
attı" diyor. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Saym Başkan, grubun gizli toplantılarını 
buraya getiriyor; sataşmadan söz alacağız. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Efendim, gazeteler yazıyor. Ga
zetelerin kupürleri burada. Tarafınızdan 
da bu konuların aksi iddia edilmemiştir. 
Kupürler orada, dosyamda; o dosyayı bi-
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ri getirsin, ben size okuyayım burada. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Sataşmadan söz isteyeceğiz. 
BAŞKAN — Saym Çetin, bu konu

da söz isterseniz, zatı âlinize söz veririm. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Gru

bumuzu mu dinliyorsunuz? 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (De

vamla) — Mesele, 12 Eylüle bakış açısı
nın yanlış olmasından kaynaklanıyor. 

AHMET ERSİN (İzmir)— Sen o 
zaman uyuyordun; uyumaktan gözlerin 
şişmiş, bak. 

BAŞKAN — Kimin gözü şişmiştir, 
söyler misiniz? 

A H M E T ERSİN (İzmir) — 
Hatibin. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, ben, 
hamdolsun tedavi oldum, uyandım; gaf
let uykusunda olan kardeşlerimizin de 
uyanmasını Cenab-ı Allahtan niyaz ede
rim; (ANAP sıralarından alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Senden 
daha çok gaflet ve dalalet içinde olan var 
mı şu Mecliste? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, bizim 
demokratik olduğumuzu, hiçbir zaman 
ihtilallerden yana olmadığımızı, olamaya
cağımızı ifade etmiştim; ama, o şartlar içe
risinde 12 Eylül müdahalesi bir zaruret idi. 
Bu müdahalenin alternatifi, Lübnan'da 
olduğu gibi, bir iç harpti. İşte, 12 Eylül 
müdahalesi Türkiye'yi bu iç harpten kur
tarmıştır. Onun için, 12 Eylüle bakış açı
mız, diğer müdahalelere bakış açımızdan 
farklıdır ve 12 Eylülün Türkiye'yi nasıl bir 
badireden kurtardığı konusu mademki 
tartışılıyor, o günün belgeleriyle birkaç ör
nek vermek istiyorum : 

2 Ocak tarihinde, Genelkurmay Baş
kanı ve silahlı kuvvetler komutanları, 
Cumhurbaşkanına, o zamanki gidişatın 
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düzeltilmesi için bir muhtıra veriyor. As
lında, bu muhtıra, 27 Aralıkta veriliyor; 
ama, Cumhurbaşkanı yılbaşından sonra 
açıklamayı faydalı gördüğü için, muhtıra, 
2 Ocak tarihinde, o zamanki parti lider
lerine açıklanıyor ve bunu radyo da 
veriyor. 

Bu muhtıradan bir iki pasaj okuya
cağım : 

' 'Anayasamızın getirdiği geniş hürri
yetleri kötüye kullanarak, İstiklal Marşı
mız yerine Komünist Enternasyonali söy
leyenlere; şeriat düzeni davetçilerine; de
mokratik rejim yerine her türlü faşizmi ge
tirmek isteyenlere; anarşiye, yıkıcılığa ve 
bölücülüğe milletimizin tahammülü kal
mamıştır.' ' 

Yine, mektuptan bir başka pasaj : 
"Bölgemizdeki gelişmeler, Ortadoğu'da 
her an sıcak bir çatışmaya dönüşebilecek 
durumdadır. İşte, anarşist ve bölücüler, 
yurt sathında genel bir ayaklanmanın pro
valarını yapmaktadır. Ülkede birlik ve be
raberliğin, vatandaşın can ve mal güven
liğinin süratle sağlanabilmesi için gerekli 
kısa ve uzun vadeli tedbirlerin Yüce Mec
lislerimizde en kısa zamanda kararlaştırıl
ması, bugünkü ortam içinde hayatî bir 
önem taşımaktadır." 

Yüce meclislerden de istenilen şeyler, 
12 Mart döneminde çıkarılıp da sonradan 
Anayasa Mahkemesine iptal ettirilen, dev
leti güçlendiren, anarşiyi önleyen kanun
lar. Bu konu, daha önce de, askerî çevre
lerce, toplantılarda hükümete intikal etti
rilmiş ve işbaşındaki Ecevit Hükümeti bu
nunla ilgili bir hazırlık yapmış, Meclise 
getirmiş; fakat çıkaramamış; Ecevit'in ko
alisyon hükümeti işbaşından gittikten son
ra, işbaşına gelen Sayın Demirel'in azın
lık hükümeti bunu çıkartmak için çaba 
harcamış; fakat, çıkaramayınca, muhale
fetten yardım talep etmiş ve "Sizin getir
diğiniz paketi kanunlaştıracağız, niçin yar
dım etmiyorsunuz?" şeklinde de, ö za-
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manki muhalefet kanadına, bu yardımda 
bulunmaları lüzumunu dile getirmiştir. 
Maalesef, Parlamento görevini yerine ge
tiremedi; Parlamento çalışmıyordu. Par
lamento, Cumhurbaşkanı seçememişti. 
Parlamento, ihtisas komisyonlarını iki ay 
içerisinde zor seçebilmişti. İş başındaki 
azınlık hükümeti uzun vadede karar ala
bilecek durumda değildi. Azınlık hüküme
tine güç veren partilerden biri, her gün ka
dayıf kızartıyor, hükümete günlük ömür 
biçiyordu, meseleler, günlük ömrü olan bir 
hükümetin halledeceği boyutta değildi. 
Tek bir çözüm yolu vardı, erken seçim, er
ken seçim konusunu iktidar partisi orta
ya getirdiğinde, tüm partiler, "Kim seçim
den korkar?.. Hemen seçime gidelim. Biz 
tek başımıza iktidar olacağız" demeleri
ne rağmen, seçim teklifi Anayasa Komis
yonuna gitti, üç ay müzakere edildi... Mü
zakere edilen, konu, Anayasanın, "Parla
mento karar verirse seçimler erkene 
alınabilir" şeklindeki bir cümlelik bir 
maddesiydi. Bu bir cümlelik maddenin, 
bu bir cümlelik hususun Anayasa Komis
yonunda üç ay nasıl tartışıldığını, bu bir 
cümlenin üç aya nasıl taşındığını ve seçim
den kaçmak için neler yapıldığını, hafıza
larınızı biraz yoklarsanız, siz de benim gi
bi hatırlarsınız. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Siz 
hangi partiliydiniz o zaman? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Tek çare olan erken seçim de 
ortadan kalkınca, biraz evvel okuduğum 
gibi, durumlar da kötüye gidince, temmuz 
tarihinde, ihtilale yakın bir tarihte Sayın 
Çağlayangil, parti liderlerini yine bir araya 
topluyor ve orada uzun konuşma yapıyor; 
ama, ben bir pasajını okuyacağım : 

"Çağlayangil, Memleketin durumu
nu anlatarak sizleri sıkmak istemem 'di
ye söze başladı;' Bugünkü durumda son 
üç günün ölüleriyle ne hale geldiğimizi, 
neyin eşiğinde olduğumuzu daha iyi an-
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lıyoruz. Sol, Sağ terör, devlete kastediyor. 
Bu durumda, sen hangisinden yanaşın, di
ye birbirimize soramayız, bunlardan han
gisinin tercih edileceğini tartışamayız. Ce
naze başında suçlu arama zamanı da ge
lip geçti" dedi. 

Cumhurbaşkanı Vekili ve iktidar par
tisi kanadı mensubu Sayın Çağlayangil'-
in o zamanki durumu anlatmak için söy
lediği söz, cenaze başında oturmak... "Bu 
cenazenin kaldırılması gerekir, gelin, ele-
le verin" dedi; ama, yine dinlenilmedi. 

Bu toplantıdan evvel, Cumhurbaşka
nı Sayın Korutürk, yine parti liderlerini 
bir araya çağırdı, o muhtıradan sonra... 

AHMET ERSİN (İzmir) Bırak 
muhtırayı, konuya gel konuya. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Ve orada Sayın Korutürk'ün 
durumu kısaca nasıl gördüğünü anlata
lım : " Durumun ne kadar ciddî olduğu
nu size söylememe gerek yok. Ülkemizde
ki yabancı büyükelçilerle konuşuyorum, 
yabancı basını izliyorum ve her yerde kay
gıyla karşılaşıyorum. Alman sefiri ayrılır
ken çok acayip bir söz etti ve 'Bonn'dan 
sık sık Türkiye'de iç savaş ne zaman çıka
cak? diye soru dolu telgraflar alıyorum" 
dedi. , 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, süresi çok geçti. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Kaşıkçı, to
parlayınız. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Korutürk'ün de o zamanki 
Türkiye'yi görüş açısı buydu. \abancı, Ba-
tı'lı ülkeler, Türkiye'de iç savaşın çıkaca
ğı kanaatindeydi de, ne zaman çıkacağını 
elçilerinden öğrenmek istiyordu. 

Tüm bu şartlar içerisinde, ülke, 12 
Eylüle geldi. Türk Ordusu, emir kuman
da zinciri içerisinde Türkiye'ye müdaha
le etmek, ülkeyi bölünmekten, vatanı 

Marksist bir ihtilale sürüklenmekten kur
tarmak mecburiyetini hissetti. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Darbe 
yaptı... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Ama, Türk Silahlı Kuvvetleri, 
bundan sonra, bunu isteyerek değil, za
ruretten yaptığını ve demokrasiye bağlılı
ğını, en kısa zamanda Anayasayı çıkarıp, 
seçim kanunlannı çıkanp, serbest seçim
lerle demokrasiye dönme doğrultusunda
ki çalışmalanyla ispat etmiştir. Yine, 
SHP'nin bazı milletvekillerince iddia edil
diği gibi, 12 Eylül öncesi anarşiyi azdıra
rak 12 Eylül Harekâtını yapma diye bir ni
yetlerinin 12 Eylül dolayısıyla iktidara gel
me diye bir niyetlerinin olmadığının en 
bariz ifadelerini burada dile getirmek 
istedim. 

Bunlardan almamız gereken netice
ler var. Kanun teklifini getiren sayın mil
letvekilleri, "Bir uzlaşma arayalım, bir çö
züm bulalım" diyorlar. Uzlaşma ve çözüm 
1982 Anayasasında mündemiçtir. Biz, 
1982 Anayasasını iyi benimsersek, bu 
Anayasanın ruhuna nüfuz edersek ve ye
min ettiğimiz gibi, bu Anayasaya uyarak 
icraatımızı sürdürürsek, devletin tekrar 
güçsüz hale gelmesi için çaba harcamaz
sak, devletten yana olur, devlet güçlerin
den yana olur... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sen 
sermayeden yanaşın, devletten değil. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla)— ... icraatımızı bu doğrultuda 
teksif edersek, ortamı bir daha 12 Mart 
öncesine, hele hele 12 Eylül öncesine ge
tirmeye uğraşmazsak, Türkiye'de bir da
ha müdahale olmaz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz uğ
raşıyorsunuz. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Bu müdahalenin, 35 inci mad
deye bir cümle eklenmesiyle önleneceği
ne inanmıyorum. Zaten, bu maddenin laf-
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zında ve ruhunda ordunun, Anayasa ile 
kurulmuş cumhuriyeti korumak, kollamak 
görevini yerine getireceğini, Anayasanın 
tarif ettiği demokratik cumhuriyeti koru
yacağını açıkça belirtiyor. Müdahalenin de 
demokratik olmayacağı ortada olduğuna 
göre, tekrarı babında, "Anayasa çerçeve
sinde korur" diye bir cümle eklemenin 
hiçbir yaran, hiçbir faydası yoktur. 

Kaldı ki, Anayasayı ve Cumhuriyeti 
korumak görevini, Anayasamız, Cumhur
başkanımıza vermiştir. Cumhurbaşkanı
mız, aynı zamanda, Meclis adına, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin komutanıdır. Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin Komutanı, Anaya
sa ve cumhuriyeti Anayasaya göre koru
ma görevini üsdenen Cumhurbaşkanının 

> bir başka tavır içerisine girip, Silahlı Kuv
vetleri, Anayasada tarif edilenin dışında 
kullanması da zaten düşünülemez. Bu ko
nuda, görev bizlere düşmektedir. Bizler, 
12 Marttan, 12 Eylülden ibret alırsak, dev
leti yıkmalc isteyenlerin değil de, devleti 
yüceltmek isteyenlerin yanında olursak, 
bir daha Türkiye'ye ihtilal gelmez. 

Demokrasimizin bir daha inkıtaa uğ-
ramayıp, ilelebet devamı arzusunu izhar 
eder, hepinizi saygı ve hürmetle selamla
nın. (ANAP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kaşıkçı. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, sayın sözcü konuşmasında 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna sa
taşmıştır, bu bakımdan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sadece, grubun gizli 
toplantısıyla ilgili söylediği sözler hakkın
da söz veriyorum; sadece bu hususa mün
hasır olmak üzere buyurun. (SHP sırala
rından alkışlar) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir süredir, 12 
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Eylül konusunda, olur olmaz sözler, ba
zen, söylenmemesi gereken yerde ve söy
lenmemesi gereken zamanda da söyleni
yor. Örneğin; grup toplantıları gizlidir; 
Anavatan Partisinin grup toplantıları da 
gizlidir, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin 
grup toplantılan da gizlidir, Doğru Yol 
Partisinin grup toplantıları da gizlidir. Ön
ce, Sayın Başbakandan başlayarak, grup 
toplantısında söylenmiş ve gizli kalması 
gereken sözler konusunda çok büyük po
lemik yapıldı, hatta ağza alınmayacak laf
lar söylendi. Biraz önce de, Anavatan Par
tisi Grubu adına konuşan Sayın Kaşıkçı, 
gazete kupürlerini okuyarak, kendince ih
tilal tahlilleri yaparak, bir noktada da bu
na, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubun
da konuşulduğu söylenen ve gizli olması 
gereken bazı konuları, bazı sözleri alarak 
ahkâm kesti. Tabiî, burada bu sözleri söy
lerken çpk çarpık da bir mantık ortaya çık
tı; çünkü, bu mantığa göre, zaruret varsa 
12 eylüller olur... Tabiî, bizim Sosyalde
mokrat Halkçı Parti olarak ve kişi olarak, 
böyle bir mantıkla bir arada olmamıza im
kân yok. Çünkü, bu mantığı düşünürsek, 
Sayın Kaşıkçı'nm mantığını düşünürsek; 
şimdi, 12 Eylülden sonrasına ve bugüne 
bakalım : Türkiye'de bugün de enflasyon 
yüzde 100, Türkiye'de... 

BAŞKAN — Sayın Çetin, hatibe ce
vap verecek mahiyette değil efendim... 
(SHP sıralarından gürültüler) 

1 ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, bırakın... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, taraflı hareket etmeyin. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — 
Hayır... Söyleyeceğim efendim. 

BAŞKAN — Gizli toplantıyla ilgili 
sözlerine; gizli toplantıyı açıklamasının ve 
söylemesinin yersiz olduğu konusunda... 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — 
Ama, Sayın Başkanım, o, gizli toplantıda 
söylenen lafları alarak burada onbeş da-
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kika konuştu; yani, ona dayanarak 12 Ey
lülün tahlilini yaptı ve "12 Eylül zaruretti" 
dedi. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Gizli toplantıda enflasyon da ko
nuşuldu. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — 
Eğer, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bundaki o sözleri alarak, "Darbeler zaru
ret olunca olur" derseniz, ben de eliyorum 
ki, Türkiye'de bugün Başbakana suikast 
girişimi olmuştur, 12 Eylülden bu yana 
Türkiye'de 1 900 dolayında kişi öldürül
müştür, Türkiye'de 12 Eylül döneminden 
sonrasında ve öncesinde görev yapan ko
mutanlara suikast girişimleri oluyor; eğer, 
Sayın Kaşıkçı' mn bu mantığını kabul 
ederseniz, o zaman, bugün de zaruret var
dır, ortam doğmuştur, "Darbe olsun" mu 
diyeceğiz? (SHP sıralarından alkışlar) 
Çünkü, o mantık oraya götürür. 

Biz diyoruz ki, bu, hepimizin göre
vidir. Türkiye gibi demokratik bir ülkede, 
Türkiye gibi sorunları olan bir ülkede, el
bette ki böyle sorunlar olur. Eğer, bu Par
lamentodaki her üye, her parti, hangi ko
şullar olursa olsun, hangi güç ortam olursa 
olsun, bütün bunları ancak ve ancak de
mokrasi ile ve demokratik yollarla aşabi
leceğimizi kafamıza, beynimize yerleştire-
mezsek, Türkiye'ye demokrasiyi yerleşti
renleyiz. 

Ben, Sayın Kaşıkçı'yi bir yerde ma
zur görebiliyorum; çünkü, eğer 12 Eylül 
olmasa idi Anavatan da olmazdı, Sayın 
Kaşıkçı da olmazdı. 

Hepinize saygılar sunuyorum.(SHP 
sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından 
gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Siz de olmazdınız, siz 
nereden çıktınız?.. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Biz daha evvel de vardık. 

BAŞKAN — Şahsı adma, Sayın Eş

ref Erdem; buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Hükümet adına söz istiyorum Sayın 
Başkan. •• • - -7 

BAŞKAN — Sayın Hükümet; buyu
run efendim. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Söz sı
rası benimdi efendim. 

BAŞKAN — Size de göz vereceğim 
efendim; hükümet ve komisyona öncelik 
tanıyoruz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce 
Meclisi saygı ile selamlıyorum. 

İçel Milletvekili Sayın İstemihan Ta-
lay ve 42 arkadaşı tarafından hazırlanan 
ve Millî Savunma Komisyonunda redde
dilerek huzurlarınıza getirilen bu teklifle, 
1961 Anayasası döneminde Türkiye Cum
huriyetinin iki kez askerî müdahaleye ma
ruz kaldığından ve bu müdahalelerin da
yanak noktası olarak 211 sayılı Kanunun 
35 inci maddesinin gösterildiğinden bahis
le, anılan madde ile Silahlı Kuvvetlere ve
rilen Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve 
korumak görevinin, Türkiye Cumhuriye
tini yönetmek şeklinde yorumlanmasının 
önlenmesi için, kollama ve koruma göre
vine anayasal bir çerçeve çizilmek amacıy
la 35 inci maddede, "Silahlı Kuvvetlerin 
vazifesi, Türk yurdunu ve Anayasayla ta
yin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini, 
parlamenter demokratik sistemin işlerli
ği çerçevesinde ve Anayasa ile bağlı ola
rak kollamak ve korumaktır" şeklinde de
ğişiklik yapılmak istenmektedir. 

Teklifin Millî Savunma Komisyonun
da görüşülmesi sırasında sözcülük görevini 
üstlenen Sayın Milletvekili Talay, "Teklif
lerinin bir ihtiyaçtan kaynaklandığını ve 
yaklaşımlarının sansasyonel olmadığını'' 
beyan etmiştir; demin burada da beyan et
tikleri gibi. 
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Sayın milletvekilinin bu konuda sa
mimi olduğu kuşkusuzdur; ancak, bahse 
konu teklif hakkında Millî Savunma Ko
misyonunda yapılan ve basına ayrıntılı 
olarak yansıyan müzakereler, kanaatimiz
ce, meselenin esasıyla ilgili olmayan kısır 
çekişmelere ve iyi niyetlerinden asla şüp
he etmediğimiz sayın teklif sahiplerinin de 
arzu etmedikleri bir suni gerilime yol aç
mıştır. 

Bu durum, bir işe iyi niyetle başla
manın yeterli olmadığını ve önceden tah
min edilebilecek birtakım sıkıntıları ve 
komplikasyonlan beraberinde getirebile
cek konularda çok duyarlı hareket etmek 
gereğini bir kere daha açığa çıkarmıştır. 

Bu itibarla, Hükümet olarak, huzu
runuza getirilen meselenin, arza çalışılan 
duyarlılıkla değerlendirilmesi ve meri 
Anayasa bazında çözümlenmesi gerekti
ğine inanıyoruz. 

Esasa ilişkin görüşlerimize gelince : 
Esasen, 211 sayılı Kanunun 35 inci 

maddesine ilave edilmesi teklif olunan iba
reler, söz konusu maddenin lafzında ve ru
hunda mündemiçtir. 

Diğer yandan, bilindiği üzere, Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 11 inci 
maddesine göre, Anayasa hükümleri, ya
sama, yürütme ve yargı organlarını, ida
re makamlarını ve diğer kuruluş ve kişi
leri bağlayan temel hukuk kuralları olup, 
Anayasanın 176 ncı maddesi hükmü ge
reğince, Anayasa metninden sayılan ve 
Anayasanın dayandığı temel görüş ve il
kelerin açıklandığı başlangıç metni ile ge
nel esasların düzenlendiği birinci kısım
da devletin varlığı ve millet adına egemen
liği kullanmaya yetkili tüm organların yet
ki ve görevlerini belirleyen açık ve kesin 
hükümlere yer verilmiştir. 

Nitekim, Anayasamızın değiştirilme
si dahi teklif edilemeyecek hükümleri ara
sında sayılan 1 ve 2 nci maddelerinde, 
Türkiye Devletinin bir cumhuriyet oldu

ğu ve cumhuriyetin, demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk devleti niteliklerini haiz 
bulunduğu belirtilmiş olup; 7, 8 ve 9 un
cu maddeleriyle, yasama yedcisi Türk Mil
leti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne, yürütme yetkisi ve görevi, Cumhur
başkanı ve Bakanlar Kuruluna, yargı yet
kisi de Türk Milleti adına bağımsız mah
kemelere verilmiştir. 

Ayrıca, Anayasamızın başlangıç met
ninde, millet iradesinin mutlak üstünlü
ğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Mil
letine ait olduğu ve bunun millet adına 
kullanmaya yetkili kılman hiçbir kişi ve 
kuruluşun, anayasada gösterilen hürriyetçi 
demokrasinin icaplarıyla belirlenmiş hu
kuk düzeni dışına çıkamayacağı vurgulan
mış ve "Egemenlik" başlıklı 6 ncı mad
dede de, egemenliğin kayıtsız ve şartsız 
olarak millete ait bulunduğu, Türk Mil
letinin, egemenliğini, Anayasanın koydu
ğu esaslara göre yetkili organları eliyle kul
lanacağı; egemenliğin kullanılmasının hiç-

, bir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sı
nıfa bırakılamayacağı; hiçbir kimse veya 
organın, kaynağını Anayasadan almayan 

"bir devlet yetkisini kullanamayacağı hük
müne yer verilmiştir. 

Diğer yandan, 14 üncü maddenin son 
fıkrası, Anayasanın hiçbir hükmünün 
Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok 
etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hak
kını verir şekilde yorumlanamayacağı hük
münü de amirdir. 

Görüleceği üzere, yukarıda zikredi
len esas ve hükümler ile millet adına ege
menliği kullanmak durumunda bulunan 
tüm kişi ve kuruluşların, görev yetkileri 
bakımından Anayasada gösterilen hürri
yetçi demokrasinin icapları ve yukarıda 
sayılan diğer anayasal esaslara uymak 
mecburiyeti ve dolayısıyla, oldukça kap
samlı bir sınırlama getirilmiş olup, Ana
yasadaki bu düzenleme, esasen, anılan ka
nun teklifiyle, Silahlı Kuvvetlerin kollama 
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ve koruma görevi yönünden getirilmek is
tenen sınırlamayı da kapsamaktadır. 

Sonuç itibariyle; yapılması teklif edi
len kanun değişikliği, yukarıda arz edilen 
sebeplere istinaden, gerek meri 35 inci 
maddenin lafzı ve ruhunda, gerekse Ana
yasada mevcut olan bir esasın tekrarı ma
hiyetinde görülmekte ve dolayısıyla huku
ken yeni ve farklı bir düzenleme getirme
yen bahse konu teklif, Hükümetimizce 
müspet mütalaa edilmemektedir. 

Derin saygılarımla arz ederim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Sayın Eşref Erdem. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Sayın 
Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; konuş
mama, hepimizin oturduğumuzda gözü
müzün önünde, şu anda da arkamda bu
lunan "Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir" sözcüğüyle girmek istiyorum. 
Sayın Başbakanımızdan başlayarak, Ana
vatan Partisinin tüm sözcüleri, teoride, sı
rası geldiğinde, Türkiye'ye demokrasiyi 
getirdiklerini, Batı demokrasileri örneği
nin Türkiye'de var olduğunu her vesiley
le ifade ediyorlar. (ANAP sıralarından 
"Doğrudur" sesleri) Doğrudur... Doğru 
olup olmadığını göreceğiz şimdi. 

Değerli arkadaşlarım, 1946'lardan 
sonra, Türkiye'de çok partili siyasî yaşa
ma girildiğinde, sanıyorum ki, rahmetli İs
met Paşaya getirilen temel eleştiri, "Da
ha Türkiye buna hazır değil. Niye demok
rasiye geçiyoruz?" anlayışıydı. Demokra
siye, çok partili yaşama geçildi. Eğer, 
Türkiye, 1946'dan bu yana o çok partili 
hayatı yaşamamış olsaydı, seçmenler bu 
deneyden geçmemiş olsalardı, sanıyorum 
ki, hâlâ, Türk seçmeni, o sizin anlayaca
ğınız dille, intihabat-ı seniyye noktasında 
kalırdı. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kaşıkçı 
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arkadaşımız kısa bir özet yaptı. İzin ve
rirseniz, zamanım dar; ama bir özet de 
ben yapmaya çalışacağım. Sıkıntı nerede
dir? Bence, onu görmeye çalışalım. Türk
iye, 20 nci Yüzyılın başlarında, Osmanlı 
İmparatorluğu çökmüş, yeni bir Cumhu
riyet kurmuş, Türkiye'de Osmanlı İmpa
ratorluğunun son döneminde politikaya 
yön vererr temel iki nokta var : Biri, İtti
hat ve Terakki; birisi, Hürriyet ve İtilaf. 
Bu iki çizgi 1980'lere kadar çeşitli siyasî 
partiyi temsil kanalıyla süregelmiştir ve 
Türkiye, bir polerizasyonla, sürekli bir ku
tuplaşmayla karşı karşıya kalmıştır. Zan
nedilmiştir ki, bu kutuplaşma sürerse, par
lamentoda ağırlıklı iki parti bulunur ve ko
alisyonlar olmaz ise, siyasî yelpazenin, si
yasî spektrumun diğer unsurları olmaz ise, 
Türkiye çok daha iyi yönetilebilir... Oy
sa, bunun böyle olmadığı görülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, 1950 -
açıkyüreklilikle söylüyorum- bana göre, 
tek partili hayata halkın duyduğu tepki
nin çok yüksek düzeyde oluşudur ve ba
na göre, 14 Mayıs 1950, bir halk hareke
tidir. Hareket, daha sonra, uluslararası 
burjuvaziyle, uluslararası komprador bur
juvaziyle, yerli tekellerle bütünleşmiştir, o 
ayrı şey; ama, haraketin çıkış noktası ben
ce budur. Bunu böylece teslim ediyorum. 

Yine bu polenizasyonun sonunda, 27 
Mayısa gelinmiştir. Sayın Kaşıkçı'ya o 
noktada katılıyorum; gönlüm diliyordu ki, 
27 Mayıs olmamış olsun. Bana göre, as
kerî müdahalelerin iyisi kötüsü, benim 
için, iyi olanı, kötü olanı yoktur; askerî 
müdahale, müdahaledir ve demokrasiyi 
kesintiye uğratan önemli bir olaydır. 

1961'e kadar ki Türk Anayasa metin
lerine bakıyorsunuz, "Millî Güvenlik 
Kurulu" diye bir şey yok. İlk defa 27 Ma
yıs sonrasında, 1961 Anayasasına "Millî 
Güvenlik Kurulu" diye bir kurul ithal 
edilmiş ve siyasîler, politikacılar, devlet 
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adamları, askerleri ülkeyi ortak idare et
meye, âdeta bu kurulla davet etmişlerdir. 
1961 Ana/asasında sadece tavsiye mahiye
tinde olan bu kurul, 1982 Anayasasıyla, 
artık, görüş dikte ettirir noktaya gelmiş
tir. Bu sadece bizim için değildir. Hepi
miz burada gelip geçiciyiz, hepimiz bir gö
rev ifa ediyoruz; topluma arkamızda bir 
şey bırakmak istiyoruz, tarihi yanlış yaz
dırmaya hiçbirimizin hakkı yok. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle ve 
açıkyüreklilikle söylüyorum ki, 12 Eylül 
karşısında ki, 12 Mart karşısındaki tavrım 
ne ise, 27 Mayıs Karşısındaki tavrım da 
odur; ona da o derece karşıyım. Eğer o üç 
müdahale olmamış olsaydı, sanıyorum ki, 
Türk demokrasisi bugün biraz daha ergin-
leşmiş, biraz daha olgunlaşmış olurdu. 

Şimdi, sıkıntının bir tanesi, siyasî yel
pazenin tam teşekkül etmemesidir. Arka
daşlarımız bir şeyi bellemişler, çıkıyorlar 
buraya; işte, anarşist, terörist; devleti yı
kan, devlete kıyan ideolojik amaçlı örgüt, 
vesaire diye, sürekli, Türkiye'de sosyal de
mokratları da suçlayan bir temel mantık 
ve bana göre bir temel yanlışın içerisin
deler. Bugün, Batı Avrupa ülkelerinin hiç
birinde müdahale olmuyor. Niye Dani
marka'da, Almanya'da, İsveç'te, Fransa'
da askerî müdahale olmuyor? Bence, me
seleye biraz bilimsel yaklaşalım. Sadece 
edebiyatla sorunlar çözülemez. 

ANAP sözcüsü arkadaşımın ifadesi
ne gerçekten üzüldüm. Arkadaşım, poli
tikacıların bu ülkeyi idare edemeyecekle
rini ifade etti; bir anlamda ben onu öyle 
kavradım; bir aczi ifade etti; zora düşü
yoruz, askerleri çağırıyoruz... Oysa tam 
çağırma da değil o. Türk Silahlı Kuvvet
lerinin 211 sayılı İç Hizmet Kanununun 
35 inci maddesi var oldukça, o, Silahlı 
Kuvvetler için müdahalenin dayanak no-
tasıdır, yasal dayanağıdır ve bir haktır. Oy
sa, Silahlı Kuvvetler bu ülkenin ayrılmaz 

bir parçasıdır; gözbebeğimiz gibi koruma
mız gereken ve her türlü spekülasyondan 
uzak tutmamız gereken bir kurumumuz-
dur. Onlar bir tek şartla müdahale eder
ler; ancak, siyasî iktidar davet ederse, bir 
zor durumda, bir bunalımda müdahale et
meliler; onun dışında, kendileri müdaha
le edecekler, kendi müdahalelerinin gerek
çelerini kendileri yapacaklar... Bundan he
pimiz sıkıntı duyarız. 

Nitekim, arkadaşımız, "Afla bir sü
rü insan dışarı çıktı, daha da 
azgınlaştılar" dedi. Ben o kanıda değilim. 
Ben, 27 Mayıstan sonra eski Demokrat 
Partililerin affını da o derece savunan bir 
insanım; özellikle siyasî suçsa bu. 

Değerli arkadaşlarım, uzun süre 
Türkiye'nin gündemindeki önemli mese
lelerden biriydi ve çok uzun sene sonra çö
züldü; idam cezası kalksın diyoruz. Gö
rülmüştür; 27 Mayıs sonrasında üç siya
set adamının idam edilmiş olması bence 
üzücü bir şeydir; olmamasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bence, darbe
ler karşısında çifte standarttan kurtulmak 
lazımdır. Arkadaşımız buraya çıkıyor, hep 
12 Eylül öncesini gerekçe gösteriyor ve 
sanki 12 Eylül müdahalesi çok iyi olmuş, 
yerinde olmuş; biz yapamadık, o günün 
siyasetçileri olarak yapamadık, geldiler dü
zelttiler. Bundan böyle her seferinde biz 
eğer götürür de, Anavatan Partisi gibi, ge
miyi karaya oturtmaya uğraşırsak, asker
ler gelir bu işi düzeltirler... Bence bu he
pimizi sıkıntıya sokar değerli arkadaşla
rım; bu ülkenin Politikacıları olarak, siya
set sorumluları olarak hepimizi ciddî sı
kıntılara sokar. Onun için, gelin hep bir
likte, demokrasiyi tüm kurum ve kuralla
rıyla işletecek bir noktaya varalım. Nedir 
o? Batı Avrupa ülkelerinde var, Sayın 
Cumhurbaşkanı da ifade ettiler, siyasî yel
pazenin her yeri tam teşekkül etmelidir; 
demokrasi budur. Herkes siyasal düşün-
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cesini açık ve net olarak bu toplumda söy-
leyebilmelidir. Suskun toplumda sıkıntı 
vardır, konuşan toplumda sıkıntı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, 1960 sonrası
nın gençlik liderleri arkadaşlarımız var; 
zaman zaman yaptığımız söyleşilerde şöyle 
bir sonuca varıyoruz : 1960' tan sonrası, 
bildiğiniz gibi, Türkiye'de ilk defa bir sos
yalist partinin var olduğu ye Parlamento
da temsil edildiği dönemdir. Şimdi, genç 
insan ayrı bir insandır. Üniversite duvar
ları arasında henüz üretim mekanizması
nın içerisinde olmayan genç insan, dün
yayı, kitaplarda olduğu gibi idealize eder, 
öyle görür; kendi ülkesinin de öyle olma
sını ister. Bu vesileyle de, okuduklarını bir 
yerde söylemek ister. Bu insanlar deşarj ol
mak isterler. İnsanları legal zeminlerde, 
yasal zeminlerde deşarj ettircbilirseniz, ko
nuşturabilirsiniz, ülke bundan sıkıntı duy
maz, bundan zarar görmez. Oysa biz, tam 
tersini yapıyoruz; konuşması gereken in
sanların konuşmalannı birtakım yasal en
gellemelerle kesiyoruz, o insanları âdeta 
yer altına itiyoruz ve zorluyoruz. Şunu, 
inanın, bütün içtenliğimle söylüyorum : 
Türkiye'de bugün komünist partiler, sos
yalist partiler, faşist partiler ve dine daya
lı partiler kurulsun -silahlı eylem hariç- le
gal planda kurulsun, halka gitsinler; ben, 
Türkiye'de o tür, bugün şikâyet ettiğiniz, 
terör diye andığınız eylemlerin büyük 
oranda küçüleceğini zannediyorum ve bu
nu o günün gençlik liderlerinden de 
duydum. 

Nedir o mesele; genç insan kürsüye 
çıkıp "Ben sosyalistim" demek istiyor 18 
yaşında, 20 yaşında üniversite öğrencisi 
veya "Ben komünistim" demek istiyor. 
Kitabı öyle okumuş, belki zaman içerisin
de, hayat içerisinde bu genç bir başka nok
taya gelecektir, bir sürü insanın geldiği gö
rülmüştür de... Bunu kendisi diyemiyor, 
istiyor ki, siyasal partisi söylesin. O dönem 

içerisinde o siyasal parti de mevcut yasal 
engeller karşısında söyleyemiyor. 

Dikkat edersek, 1965'e kadar, hatta 
1967-1968'lere kadar, Türkiye Fikir Ku
lüpleri Federasyonu, o dönemin Türkiye 
İşçi Partisini legal planda destekleyen öğ
renci örgütüydü. O güne kadar FKF'nin 
(Fikir Kulüpleri Federasyonu) üyelerinin 
bir eyleme katıldıkları, bir silahlı eyleme 
katıldıkları görülmemiştir. Ne zaman ki, 
demin dediğimiz nokta aşılmıştır, partisi 
ve kendisi o noktayı söyleyememiştir, ifa
de edememiştir, ondan sonra Dev-Genç 
haline dönüşmüş ve illegaliteye kaymıştır. 
Burada, sanıyorum ki siyaset adamlarının 
da büyük rolü vardır. 

Bence, müdahaleler elbette sadece 
211 sayılı Yasanın 35 inci maddesini kal
dırmakla, o maddede değişiklik yapmak
la Önlenemez, onun başka gerekçeleri var
dır; ama bunun kaldırılması bir noktada 
bir anlayış, temel anlayış farklılığını geti
riyor. Demin dediğim gibi, elbette ben si
yasî iktidar olarak polise, silahlı kuvvetle
re, jandarmaya görev verirsem o zaman 
müdahale etmelidir; onun dışında, Türk 
Silahlı Kuvvetleri, aslî görevi olan ülke sa
vunmasına dönmelidir ve sadece bunun
la ilgili olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Erdem toparla
yın efendim. 

EŞREF ERDEM (Devamla) — Pe
ki efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başka
nın uyarısına uyarak toparlıyorum. 

Bence Türkiye'de temel sıkıntı siya
sî yelpazenin tam teşekkül edememiş ol
masıdır ve sözlerimin başında ifade etti
ğim o temel iki noktanın, bugün hâlâ 
Türkiye gündeminde varolmasıdır. So
rumlulukları ve yetkileri ne kadar çok da
ğıtırsanız o kadar güçlü olursunuz; elini
ze toplamaya kalkarsanız... Bu parlamen
toda iki güçlü parti olsun; biri iktidar ol
sun, biri muhalefet olsun anlayışı, bence 

— 39 — 
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temelinde bu ciddî sıkıntıları getiren te
mel olaylardan bir tanesidir. 

Bir anlamda, Sayın Bakanla Anava
tan Partisi sayın sözcüsü de çelişkiye düş
tüler. Sayın Bakanımız, demokrasiyi tüm 
kurum ve kurullarıyla işleten bir mekaniz
mayı anlattı, anlattı, anlattı, sonunda "... 
ama karşıyım" dedi, "... ancak" dedi. 
Böylelikle, Sayın Bakanla sayın Anavatan 
Grubunun sözcüsü çelişkiye düştüler. Bu
radan şunu söylüyorum : Doğruyu savun
mak çok kolaydır; doğruya, doğru olana 
gerekçe bulmak çok kolaydır. Anavatan 
Grubu sözcüsü arkadaşımın sıkıntısını an
lıyorum; doğru olmayanı, kendisine veri
len talimat doğrultusunda savunmaya ça
lışıyor, o nedenle de eminim ki, haklı ge
rekçe bulamıyor, ortaya koyamıyor. 

Değerli arkadaşlarım, şu noktaya var-
mamalıyız : Bence -Anavatan Partisinin 
bir sıkıntısının da orada olduğunu 
zannediyorum- Anavatan Partisi, Türki
ye'de, giderek halk desteğini yitirmekte
dir ve düşüşe geçmiştir. Halktan umudu
nu kesenler, sanıyorum ki, yavaş yavaş 
kendilerine başka yerlerde destek arama
ya kalkıyorlar. Gerektiğinde, müesseseyi, 
kurumu korumak gerektiğinde, şunu bi
liniz ki, Türk Silahlı Kuvvetlerini hepiniz
den çok koruruz; ama durup dururken de 
bir yanlışta ısrar ederek onu savunuyor gö
rünmek, diğerlerini de onun karşısında 
göstermek, bence haksızlıktır, ciddî bir 
yanlıştır. 

Bu duygularla, hepinizi saygılarımla 
selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon raporu üzerindeki müza

kereler tamamlanmıştır. 
Komisyonun, teklifin reddine dair ra

porunu oylarınıza sunacağım. 
Komisyon raporu kabul edildiği tak

dirde teklif reddedilmiş olacaktır. Komis
yon raporu reddedildiği takdirde, teklif, 
içtüzüğün 81 inci maddesine göre Komis

yona geri verilecektir. 
Komisyonun, teklifin reddine dair ra

porunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon 
raporu kabul edilmiş; yani, teklif redde
dilmiştir. 

3. —İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 
63 arkadaşının; 1111 Saydı Askerlik Kanununun 
5 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/46) (S. Sayısı : 99) (1) 

BAŞKAN — "Kanun Tasan ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmının 3 üncü sırasında yer alan, 
İzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan 
ve 63 arkadaşının; 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporunun müzakeresi
ne geçiyoruz. / 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon Raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Komisyon Raporunun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Komisyon Rapo
runun okunması kabul edilmiştir. (ANAP 
sıralarından "Kabul edilmedi" sesleri) 

Oya sunarken nasıl oya sunduğuma 
dikkat etmiyorsunuz, ondan sonra da iti
raz ediyorsunuz. Komisyon .Raporunun 
okunmasını kabul ettiğinize göre, okutu
rum. Okunmaması yönünde parmak kal-
dırsaydınız, okutmazdım. (SHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Komisyon Raporunu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 

63 Arkadaşının; HU sayılı Askerlik Kanu
nunun 5 inci Maddesinin değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 
13.10.1988 tarihli 8 inci Birleşiminde ilgili 

(1) 99 S. Saydı Bazmayazı Tutanağa eklidir. 
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teklif sahibi ve Bakanlık temsilcilerinin iş
tirakiyle görüşüldü. 

Teklif ile, halen 18 ay olan muvazzaf 
askerlik süresinin 6 ay savunma ve 6 ay 
kalkınma eri olarak 12 aya indirmesi; kal
kınma eri olarak istihdam edilecek perso
nele asgarî ücret üzerinden aylık ödenmesi 
ve uzmanlık gerektiren dallarda Genelkur
may Başkanlığının tespit edeceği miktar
da erin, istekleri halinde devlet personel 
rejimine tabi olarak 5 yılı geçmemek üze
re çalıştırılması öngörülmektedir. 

Malumları olduğu üzere, 1963 yılına 
kadar Kara ve Hava Kuvvetlerinde 2 yıl, 
Deniz Kuvvetlerinde 3 yıl olarak uygula
nan askerlik hizmeti süresi zamanla kısal
tılmış, son olarak 1 Mart 1985 tarihinde 
3031 sayılı Kanun ile 18 ay olarak tespit 
edilmiştir. 

Dünyada gelişen teknolojiye paralel 
olarak harp, silah, araç ve gereçleri ile 
stratejik taktik ve kaidelerdeki yenilikler, 
harp sanatını komplike hale getirdiğinden 
Silahlı Kuvvetlerde daha etkin eğitim ve 
Öğretim yapılmasını zorunlu kılmıştır. 
Muharebe tüm birliklerin sert harekâtını 
içine aldığından erbaş ve erlerin de buna 
göre yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bu 
amacı sağlamak için halen uygulanmak
ta olan askerlik süresi, yeterli olmamakla 
birlikte, tespit edilmiş asgarî süredir. 

Askerlik hizmeti ve Türk Silahlı Kuv
vetlerinin görev ve sorumlulukları Anaya
sanın 72 nci maddesi ile 211 sayılı İç Hiz
met Kanunu ve 1324 sayılı Genelkurmay 
Başkanının Görev ve "Yetkilerine Ait Ka
nunda açıkça belirtilmiştir. Silahlı Kuvvet
lerin, kanunlarla belirlenmiş görev ve so
rumlulukları dışına çıkılarak sivil hizmet
lerde kullanılması mümkün görülme
mektedir. 

Teklifte yer alan, Genelkurmay Baş
kanlığının uzmanlık gerektiren dallarda 
ihtiyaç duyduğu erleri istekleri halinde 

Devlet personel rejimine tabi olarak 5 yılı 
geçmemek üzere çalıştırabileceği yolunda
ki hüküm, 657 sayılı Kanunun devlet me
muru olarak atanacakların açılacak dev
let memurluğu sınavlarına girmeleri ve sı
navı kazanmalarının şart olduğunu hük
me bağlayan 50 nci maddesi ile, geçici sü
reli görevlendirme ve şartlarını düzenle
yen ek maddelerine de ters düşmektedir. 
Ayrıca böyle bir uygulama istihdamı 
olumsuz yönde etkileyecektir. 

Diğer taraftan Silahlı Kuvvetlerde 
uzman erbaş istihdamı için 3269 sayılı Ka
nun çıkarılmış, fakat yeteri kadar istekli 
bulunamadığından 28.5.1988 tarihli ve 
3469 sayılı Uzman Jardarma Kanunu yü
rürlüğe konularak bu Kanunda uzman er
başlığı cazip hale getiren hükümlere yer 
verilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan uzun 
müzakerelerden sonra kifayet kabul edil
miş ve maddelere geçilmesi oylandığında, 
yukarıda açıklanan gerekçeler ışığında, 
teklifin maddelerine geçilmesi kabul edil
mediğinden Teklif Komisyonumuzca red-
dolunmuştur. 

Başkan Recep O. Ergun (Kayseri) ve 
arkadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 
müzakeresine geçiyoruz. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Yaşar Topçu; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR 
TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 1111 sayılı Asker
lik Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında, kısa süre önce Genel 
Kurulumuzun gündemine gelmiş olan iki 
ayrı tasarı üzerinde, Doğru Yol Partisi 
Grubunun görüşlerini arz ederken, Türki
ye'deki askerlik süreleri ve askerlik mükel
lefleri hakkındaki görüşlerimizi de açıkça 
ortaya koymuştuk. Bu teklif vesilesiyle 
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bunları bir defa daha sarih (açık) ve özel
likle askerlik süresi bakımından ortaya 
koyma imkânı karşımıza çıktığı için 
memnunuz. 

Değerli milletvekilleri, yanlış bilgiye 
sahip değilsem, bendeki bilgilere göre, 
Türkiye, sayı bakımından dünyanın beşin
ci büyük ordusuna sahiptir. Ancak, sayı 
bakımından Türkiye'den daha büyük or
duya sahip ülkeleri, nüfuslarıyla ordu 
muvcutlan arasında bir kıyaslamaya tabi 
tutarsanız, Türkiye'nin, dünyanın en bü
yük ordusuna sahip ülke olduğunu görür
sünüz. Çünkü, o ülkeleri nüfus bakımın
dan inceleyerek bir misal vermek gerekir
se, Amerika, Türkiye'deki nüfusun aşağı 
yukarı beş katına sahip bir ülkedir; ama 

^Türkiye'deki ordunun beş katına sahip de
ğildir. Çin, Türkiye'deki nüfusun yirmi 
katma sahiptir; Rusya, Türkiye'deki nü
fusun altı katma sahiptir; Hindistan, ke
za öyledir. ' 

Binaenaleyh, Türkiye gibi, kalkın
makta olan ve kalkınmak zorunda olan, 
üstelik nüfus artışı bakımından da, yani 
demografik hareket bakımından da bir 
hayli aktif, bir hayli çabuk çoğalan, nüfus 
yoğunluğu hızla artan ülkeler için; bir ila
ve daha yapalım, işsizliği büyük boyutla
ra, ulaşmış olan ülkeler için, askerlik sü
resi, sadece askerî mülahazalarla, sadece 
askerî değerlendirmelerle tespit edilemez 
kanaatindeyiz. Aksi halde, savunma gü
venlik payı, insanlann güvenlikten sonra 
gelen diğer ihtiyaçlarını perdelemiş, onla
rın karşılanmasını, onlann yerine getiril
mesini önlemiş ve böylece de fasit bir da
irenin içerisine sokmuş olur. 

Değerli arkadaşlarım, demin de bir
kaç defa arz etmeye çalıştığım ve bu ko
nuda gelen taşanlarda da belirttiğim gi
bi, Türkiye, NATO içerisinde ve hatta Av
rupa'da, en uzun askerlik süresine sahip 
ülkedir. Gerek NATO içerisinde ve gerekse 
Avrupa'da bir yılı aşan askerlik süresini 

kabul etmiş veya bir yıldan fazla askerlik 
yaptıran bir ülke hemen hemen kalmış de
ğildir. Üstelik, askerlik orada daha ziya
de paralı askerlik şekline döndürülmüştür. 
Yani, bu Mükellefiyet, bu sorumluluk her
kes tarafından belli sürede yerine getiril
mesi zorunlu bir sorumluluk olmaktan çı
kartılıp, mümkün mertebe paralı hale ge
tirilmeye çalışılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Türk genci 20 
yaşma geldiği zaman, önünde en büyük 
mesele askerlik olmaktadır. Hatta halk 
arasında bunun için söylenen bir söz de 
vardır: Kız istemeye gidersiniz "Ne iş ya
pıyorsunuz?" diye sorarlar; iş istemeye gi
dersiniz "Askerlik yaptınız mı?" diye so
rarlar... 

Türkiye, yılda 1 milyonun üzerinde 
nüfus artışına sahip bir ülkedir; genç nü
fusu fevkalade çoktur. Dün de bir vesiley
le Genel Kurulun bilgisine sunmaya ça
lıştığım gibi, Türkiye'nin 0-21 yaş grubu, 
nüfusunun yüzde 56'sını oluşturmaktadır. 
Yılda 1 milyonun üzerinde nüfus artışına 
sahip olan ülkemizin erkekleri bu sorum
luluğa ve bu mükellefiyete sahip bulundu
ğuna göre, elbette ki 500 binin üzerinde 
gencimiz de askerlik çağma geliyor de
mektir. 500 binin üzerindeki gencimiz as
kerlik çağma gelince de, elbette ki Ordu
nun bu ihtiyacını görebilmesi için asker
lik süresini zorlaması gerekiyor. 

Şimdi, raporu dikkatle okudum. Ra
porda, öyle bir ifade kullanılmış ki, yani, 
Meclisimizin Millî Savunma Komisyonu 
meseleyi öyle bir noktaya getirmiş ki, ne
redeyse "Türkiye'de uygulanmakta olan 
18 aylık süre azdır, artıralım" gibi bir so
nuç çıkıyor. Burada kabullenmediğim baş
ka bir sonuç daha çıkıyor, -aynen 
okuyacağım- diyor ki : "Dünyada gelişen 
teknolojiye paralel olarak, harp, silah, araç 
ve gereçleri ve stratejik teknik ve kaideler-
deki yenilikler..." 

— 42 — 
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Arkadaşlar, biz bu yeniliklerin en azı
na sahip ülkelerden bir tanesiyiz. Bu ye
niliklere bizden çok daha fazla sahip olan 
ülkeler var. Yani, Belçikalı genç bir sene
de bu yenilikleri kavrıyor da, bizim artık 
liseden, ortaokuldan, hatta üniversiteden 
askerliğe dönen gençlerimiz bu asgarî dü
zeyde kalmış olan yenilikleri kavrayacak 
durumda değil midir? Bu mukayese fev
kalade yanlıştır, varılan bu sonuç fevka
lade yanlıştır. Binaenaleyh, Türkiye'nin 
kalkınması için, Türkiye'nin çok zarurî 
büyük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, 
kanun teklifinde getirilen altı aylık paralı 
kısma biz katılmıyoruz. Türkiye henüz as
kerlik hizmetini parayla yaptırabilecek du
ruma gelmiş değil. Türkiye'de, zaten, as
kerlik, kalkınmayı, kalkınmaya ayrılacak 
payı büyük çapta önleyen harcama kale
midir. Asgarî düzeyde, bugün bir erin sa
dece gıda olarak, iaşe olarak aylık sarf et
tiği para 50 bin liranın üzerindedir. Bu
nu bile Türkiye Cumhuriyeti bütçesi kal
dırabilecek durumda değilken, bir de, al
tı aylık paralı, aylıklı askerliği biz kabul
lenmiyoruz; ama, işin esası açısından söy
lüyorum, temeli açısından söylüyorum ki, 
bu 18 aylık askerlik süresi Türkiye'nin kal
kınmasının genel planlaması içerisinde ye
niden gözden geçirilmelidir. 

Şimdi, hepimiz biliyoruz ki, askere 
alman gençler bir temel eğitimden geçiri
liyor. Ondan sonraki bölümler, ondan son
raki kısımlar, yani 18 ayın 2 aylık, bazen 
4 aylık temel eğitimden sonra geçen 12 ve 
14 aylık bölümleri tam bir askerlik eğiti
mi değildir; onlar, bazı askerî hizmetlerin 
yürütülmesi için ve Türk Ordusunun cay
dırıcılığını sağlamak için orada tutulmak
tadır. Bu 18 aylık dönemin tamamı eğitim
de geçmiş olsa, biz o zaman Millî Savun
ma Bakanlığına hak veririz ve deriz ki, 18 
ay sürekli eğitime tabi tutulduğuna göre, 
bunu nasıl azaltacak; hangi dersi kaldır
sın; bir de üstelik durmadan yenileri gel-
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diğine göre, hangi silah hakkındaki eği
timden vazgeçsin? Binaenaleyh, Komisyo
nun 18 aylık süreyi savunmasına katıl
mıyoruz. 

Bize göre, Türk gencinin en az altı 
aylık askerlik süresi, Türk Milletinin işte 
bu fazladan altı aylık süre için katlandığı 
giderler haksızdır. Bunu bir askerlik taas
subu olmaktan çıkaralım; bu meseleyi ga
yet ciddî boyutlarda ve Türkiye'nin en 
önemli meselelerinden birisi olarak, par
tilerin üzerinde bir güzel inceleyelim. Böy
lece, yığılmaları da önlenerek -yığılmalar 
olmaktadır- bir an evvel, şimdiye kadar 
kutsal sayılagelmiş, bundan sonra da kut
sal sayılmasında bizim şahsen büyük fay
da gördüğümüz ve katıldığımız bu hizme
tin en iyi sekilide yapılmasını sağlayalım. 

Tekrar ediyorum : Türk Milletinin 
kalkınma arzuları, Türk Milletinin 21 in
ci Yüzyılda Belçikalıyla, Hollandalıyla, 
Fransızla, İtalyanla, Lüksemburgluyla ya
rışma arzusuna cevap verecek şekilde ye
niden bir planlamanın, düzenlemenin ça
resine bakalım deriz. 

Bu vesileyle, beni sabırla dinlediğiniz 
için, bütün Yüce Kurul üyelerine teşek
kürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

adına, Sayın Neccar Türkcan. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Buyurun. 
SHP GRUBU ADINA NECCAR 

TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 1111 sayılı Yasa değişik
liği nedeniyle, komisyon raporu hakkın
da Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Sosyalde
mokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım adı
na saygılar sunanm. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemiz kal
kınmakta olan ülkeler arasında olup, kal-
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kmmasını tamamlayamamış, 5 milyon iş
sizine iş bulamadığı gibi, bu işsiz sayısı -
yıllık nüfus artışı yüzde 3 olarak devamlı 
sürdüğünden- yılda 400 - 500 bin kişi ar
tış göstermektedir. 

Dünyada barış çalışmalarının hızlan-
dırıldığı ve savaş araçlarını nükleer bom
baların teşkil ettiği bir ortamda, er sayısı
nın fazla oluşu pek bir şey ifade etmemek
tedir. Nüfusumazun hızlı artışı nedeniy
le, askerlik çağma giren vatandaşlarımı
zın sayısı 18 ay süre içerisinde 1 milyon 
civarındadır. Bir erin 1988 Şubat ayı gün
lük gideri, iaşe bedeli olarak 1 100; ayak
kabı, giyecek, vesaire diğer masrafları ile 
yıllık masraflarının 1 156 560 lira olduğu 
söylenmiştir; bugünkü enflasyonla bu, 2 
milyonun çok üzerine çıkmıştır. Bu da, si
lah altında bulundurduğumuz tüm erat 
için, yıllık 1 trilyonun çok üzerindedir. 
Oysa, Anadolumuzda tepeler ağaçsız; 
Köyler yolsuz, susuz, okulsuz, evsiz; ır
maklar akarken gölet ve baraj eksikliğin
den tarlalar susuz, verimsiz; köylülerimiz 
gelirsizdir. 

1111 sayılı Askerlik Yasasının 10 un
cu maddesinin dördüncü fıkrasında, ihti
yaç fazlası eratın Bakanlar Kurulu kara
rıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında iç 
güvenlik ve yurt kalkınması için yol yapı
mı, inşaat, maden, orman, sağlık gibi hiz
metlerde çalışarak askerlik görevlerini ye
rine getirebileceği belirtilmiştir. Genelkur
may Başkanlığımızın ihtiyat askerlik için 
zaman zaman yaptığı çağrılarla, askerlik 
çağrısı alan vatandaşlarımızın istenilen 
gün ve saatte, istenilen yerde hazır oldu
ğu, defalarca yapılan tatbikatlarda görül
müştür. Seferî hallerde Ordumuz savun
ma ihtiyacı kadar eri istediği saat topla
yabilir. Bu nedenle, Askerlik Kanununun 
5 inci maddesindeki askerlik süresini 12 
aya indirerek, er bunun ilk 6 ayını temel 
askerlik ve savunma görevi olarak yapma
lı, kalan altı ayını da Genelkurmayca ay

rıca kurdurulacak kalkınma ordusunda ta
mamlamalı; kalkınma ordusuna ayrılan
lar, yol, ağaçlandırma, baraj, gölet, fabri
ka, okul, sağlıkevi, hastane vesaire; önce
likle, kalkınmada öncelikli yörelerden baş
lamak üzere, Devlet Planlama Teşkilatı
nın öngördüğü konularda, askerlik göre
vini tamamlamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
savaş halinde, kalkınma ordusu savunma 
ordusunun emrine girer. Askerlik süresi
nin indirilmesiyle, er sayımız kendiliğin
den yarıya kadar inecek, askerî ve sivil 
bütçe rahatlayacaktır. Kalkınma ordusun
da çalışan erlere günlük asgarî ücret öden
mesi uygun görülmüştür. Böylece, hem 
yurt kalkınması hızlandırılacak, hem 
gençlerimiz en verimli çağında hizmet 
üretecek hem de kalkınma ordusunda ça
lışırken, sivil yaşamı için sermaye biriki
mi yapacaktır. 

Genelkurmay Başkanlığı, uzmanlık 
gerektiren dallarda, ihtiyaç duyduğu ka
dar er için, Devlet Personel Kanununa ta
bi olarak, isteklilerden, beş yılı geçmemek 
üzere, isteklilerin talebi üzerine, talep edi
len sayıda eri, kalkınma ordusuna aktar-
maz ve beş yıla kadar çalıştırabilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Millî Savunma Bakanı, son günler
de, askerlik süresinin kısaltılacağını söy
lemiştir. Hazır kanun gelmiş görüşülür
ken, bu teklifi, komisyon raporunu redde
derek gündeme alalım, askerlik süresini 
kısaltalım. Biz isteyince kaka; siz getirin
ce cici olmasın. Bir ek madde ekleyelim; 
görev yapan savunma ordusunun munsu-
bu erlere, halen orduda çalışan erlere ay
da 10 bin lira, onbaşılara 15 bin lira, ça
vuşlara da 20 bin lira harçlık verelim; pa
rası gelmeyen eratımızın, parası gelenle
rin yanında eziklik duymamasını sağ
layalım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
en verimli çağında gençlerimizi atıl bir güç 
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olarak tutmak, hazır yiyici olarak besle
mek, hem halkımıza, hem devletimize 
yüktür. Oysa, atıl askerî gücümüzü yurt 
kalkınmasında değerlendirirsek, ülkemizin 
kısa zamanda kalkınmasına olanak 
sağlarız. 

Birçok ülkede, ordu-gençlik el ele kal
kınma seferliğinde çalışmış ve ülkelerine. 
katkıları büyük olmuştur. Ülkeleri kısa sü
rede kalkınmış, millî gelirleri artmıştır. 

Bugün, 800 bin olduğu söylenen as
ker sayımızın çok olduğu inancındayız." 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, asker 
sayımızın, nükleer savaş için de çok oldu
ğuna inanıyoruz. Bunun sayı ve süresinin 
kısaltılmasından ve askerî harcamaların 
mümkün olduğunca azaltılarak, yatırım
larımızın artırılmasından yanayız. 

Bu yasa teklifinin, görüşülmesi ve ya
salaşması, ülkemiz kalkınmasını da hızlan
dıracaktır; yoksul yörelerimizi geliştire
cektir. 

Sayın milletvekilleri, komisyon rapo
runun aleyhinde oy vererek, teklifin ka
nunlaşmasını sağlayalım. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
olarak, askerlik süresinin kısaltılmasının, 
ülkemize büyük yarar getireceğine inanı
yor, hepinize grubum ve şahsım adına say
gılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP ve DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka
ca söz isteyen?.. Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Neccar Türkcan ve arkadaşlarının kanun 
teklifi ile, halen 18 ay olan muvazzaf as
kerlik süresi, 6 ay savunma ve 6 ay kal
kınma eri olarak yetiştirilmek üzere 12 aya 
indirilmek istenmekte ve ayrıca uzmanlık 
gerektiren dallarda, Genelkurmay Baş
kanlığına, istekli olanları 5 yıla kadar ça
lıştırma imkânı getirilmektedir. 

Öngörülen sistemin, mevcut askerlik 
sistemimizi temelinden değiştiren bir ni
teliği vardır. Her şeyden önce, yepyeni bir 
uygulamaya sebebiyet vermesi nedeniyle, 
hiç olmazsa bir geçiş dönemi ve hazırlık 
dönemiyle birlikte düşünülmesi gerekirdi. 
Ülke savunmasının bu tarz bir yapılanma 
ile, dolayısıyla doğacak geçiş dönemine ta
hammül etmesi dahi mümkün görülme
mektedir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Sayın Bakan, Komisyona çekelim ve bu
nu daha olumlu, daha uygun hale ge
tirelim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Efendim, zaten Komisyona geri gidecek. 

Burada birtakım iddialarda bulundu
nuz; asker sayımız çoktur azdır, nükleer 
savaşta şöyle böyle olur deniliyor. Tabiî 
bunları bir ihtisas sahibi olarak değerlen
dirmiş olmak lazım. Ordu, fazla masraf 
etmek, milletin parasının fazlasını yemek 
hevesinde değildir. O da bu işi ucuza na
sıl haallederim endişesindedir; ama bir de, 
Türkiye'nin şartları vardır, Türkiyenin bir 
büyüklüğü vardır, bir topografyası vardır, 
yol şartlan vardır. Çevresindeki komşula
rının ortaya çıkardığı şartlar vardır. Bü
tün bunlar nazarı itibara alınarak bu ko
nuşmanın yapılması lazım. 

Lüksemburg'un komşuları arasında
ki şartlarıyla, Fransa'nın şartlarıyla, Tür
kiye'nin şartları aynı değildir. Oradaki 
oranlarla Türkiye'deki oranlar elbette fark 
gösterecektir. 

Bu arada, Amerika'nın Ordusuyla 
Türk Ordusunu da sayı olarak karşılaştır
manın bir anlamı yoktur. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Bakan, teklifi siz getirince şartlar değişe
cek mi?' 

BAŞKAN — Müsaade buyurun 
efendim, lütfen. 
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BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Onun için, Ordunun, elbette ki Türkiye'
nin savunmasını en iyi şartlarda yapma, 
en ekonomik şartlarda yapma, en fizibil 
şartlarda yapma görevi vardır. Bu görev 
için araştırma yapmak görevi de vardır; 
Bunları da yapmaktadır. 

Aynca, bizim nüfus artışımız fazla
dır vesair laflar da oldu; o da değildir. 
Şimdi elimizde 1966 'dan 1980'e kadar ka
yıtlar var. Yani, 1966 doğumlular halen 22 
yaşında olacağına göre, halen askere çağ
rılmakta olanlarla, bundan sonra 1980'e 
kadar olan doğumlular burada ele alınmış; 
bundan sonraki alınacak olanları da içe
ren rakamlar var. Erkek doğumlar ne ka
dar? Bu erkek doğumlulardan askere sevk 
edilmek ihtimali olan sayı ne kadar? Ba
kıyorsunuz, bu sayılar ordumuzu 800 bi
ne kadar çıkartamıyor, bir de o yanı var. 
Mesala, 1966 yılındaki erkek doğum sa
yısı 561 bin kişi. Bu rakam, 1966'dan bu 
yana 517 bin ile 676 bin arasında oyna
mış. Mesela, 676 bin doğumdan, askere 
sevk etmemiz mümkün olabilen miktar 
546 bin; tahmin edilen rakam. Bundan da; 
ertelenen, dışarıda içşi olarak çalışanı ve-
saireyi düştüğünüz zaman, geriye 300-350 
bin kişi kalıyor. Yani* Ordumuzun er kay
nağı askerlik süresini daha da kısaltmanı
za imkân vermeyecek vaziyette. Onun 
için, Ordunun bunu incelemesini -bütçe 
görüşmelerinde şurada, burada, bu 
konuşmalarda- isteyebiliriz; ama bu ka
nun teklifini kabul edelim de hemen bir
denbire olsun bitsin, bu azalsın; bu müm
kün değil. 

Ayrıca, askere alınanların çeşitli kal
kınma konularında, yatırımlarda işçi ola
rak kullanılması da tamamen olmayacak 
bir tekliftir. Bunu biz Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı olarak düşündük; böyle bir ko
nu daha evvel de gündeme geldiği için, 

Orduda fazlalık varsa, bu askerleri işçi ola
rak kullanabilir miyiz diye? Biz işçi kul
lanamayız. Kaldı ki, kanunlar da müsait 
değil; müsait olsa dahi kullanamayız. Kul
lanılması en mümkün olan yer, belki, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı diye düşünür
sünüz, o bakımdan söylüyorum. 

Onun için, değerli arkadaşlarım, as
lında, Komisyonun bu konuda yazmış ol
duğu rapora, Hükümet olarak katılıyoruz. 
Şu anda, en azından, daha belki yedi se
kiz sene böyle bir konuyu daha düşünme 
noktasında olmadığımızı belirtiyoruz ve 
teklifi reddeden komisyon raporunun ka
bulünü arz ediyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon raporu üze
rinde başkaca söz isteyen?.. Yok. 

Komisyon raporu üzerindeki müza
kereler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Komisyon raporunu oylarınıza su-
nucağım. 

Komisyon raporunun kabul edilme
si halinde, teklif reddedilmiş olacaktır. Ko
misyon raporunun reddedilmesi halinde, 
İçtüzüğün 81 inci maddesine göre, teklif 
komisyona geri gönderilecektir. 

Teklifin reddine dair komisyon rapo
runu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporu ka
bul edilmiş ve teklif reddedilmiştir. 

Çalışma süremize az zaman kaldığın
dan, gündemdeki kanun tasarı ve teklif
leriyle, 119 sıra sayısı ile basılıp, 8.11.1988 
Salı günü dağıtılan, aynı gün gelen kâğıt
larda yayımlanan kanun tasarısını sırasıy
la görüşmek ve 10 Kasım 1988 Perşembe 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.40 
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V. — SORULA 
A) YAZILI SORULAR VECEVAHARI 

1. — Denizli MiUetvekili Adnan Keskin'in, 
ülkemizde kacmldtğı iddia edilen verginin mikta
rına ve sektörlere göre doğumuna ilifkm sorusu ve 
Mali)>e ve Gümrük Bakam Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin'in yazılı cevabı (7/309) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı tarafından yazılı ola
rak yanıtlanması için gerekli işlemin ya
pılmasını dilerim. 

Adnan Keskin 
Denizli 

1. Ülkemizde kaçırılan verginin tah
mini miktarı nedir? 

2. Kaçırılan vergilerin sektörlere 
göre tahmini dağılımı nasıldır? 

3. Esnafın kaçırdığı tahmin edilen 
vergi miktarı ne kadardır? 

4. Son günlerde uygulamaya koy
duğunuz işyeri kapatma cezası niçin yal
nız esnaf üzerinde uygulanmaktadır? 

5. Esnaf dışındaki kesimlerin vergi 
kaçırması söz konusu değil midir? 

6. 5 Yıldır ülkemizde vergi kaçırıl
ması söz konusu olmadığı için mi son gün
lerde uygulamaya aktardığınız işyeri ka
patma cezası uygulanmamıştır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü 4.11.1988 

Gel : Vuk-3-24463-354-10 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 
12.10.1988 tarih ve 7/309-1445/07394 sayılı 
yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandı-

VE CEVAPLARI 
nlmak üzere Denizli Milletvekili Sayın 
Adnan Keskin tarafından sorulan sorula
ra ilişkin cevaplarımız aşağıda sunul
muştur. 

— Vergi kayıplarına ilişkin olarak, 
bazı ülkelerde tahminler yapılmakta, an
cak imkânsızlık nedeniyle istatistik tutu-
lamamaktadır. Ülkemizde inceleme ele
manlarınca yapılan denetimlerde, vergi 
kayıpları tespit edilmekte ve tespit edilen 
tutarlar da, vergi gelirleri istatistikleri ara
sında yer almaktadır. 

— Veirgi Usul Kanununda yer alan 
işleri kapatma cezası, yalnızca esnafa uy
gulanan bir ceza olmayıp, bu Kanunda sa
yılan belgeleri düzenlemek zorunda olan 
tüm mükellefler hakkında uygulan
maktadır. 

Yaygın ve yoğun denetimler ham
madde, nakliye ve imalatçıdan başlayarak, 
perakende aşamasına kadar her safhada 
sürdürülmektedir. İmalatçı firmalardan, 
perakendeci firmalara kadar yapılan de
netimlerin yanısıra, malların taşınması sı
rasında da yol denetimleri yapılmakta ve 
ambarlar sıkı bir kontrole tabi tutul
maktadır. 

Denetimler tüm mükellefler üzerin
de yapıldığı halde perakendecilerin (esnaf 
ve tüccar) sayısal olarak büyük bir kısmı 
oluşturması nedeniyle, kamuoyuna yansı
yan kısım bu bölümdeki denetimler ol
maktadır. Bu nedenle işyeri kapatma ce
zası tüm mükellefler hakkında uygulandığı 
halde, perakendecilere uygulanan ceza ka
muoyunun dikkatini çekmektedir. 

İşyeri kapatma cezası tamamen bel
ge düzeninin yerleştirilmesine, vergi kayıp 
ve kaçağının önlenmesine ilişkindir. Her 
türlü ticarî faaliyetini belgeleyen mükel
leflerin bu cezaya muhatap olmaları söz 
konusu değildir. Bu ceza, belge düzenine 
uymamayı alışkanlık haline getiren ve yazı 
ile uyarıldıkları halde bu alışkanlıkların-
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dan vazgeçmeyen mükelleflere yönelik bir 
uygilamadır. 

— işyeri kapatma cezası, Vergi Usul 
Kanununa eklenen mükerrer 354 üncü 
madde ile düzenlenmiştir. 3239 sayılı Ka
nunla Vergi Usul Kanununa eklenen bu 
madde 1.1.1986 tarihinde yürürlüğe girmiş 
ve bu cezanın uygulamasına ilişkin usul 
ve esasları belirleme yetkisi Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına bırakılmıştır. 

işyeri kapatma cezasına ilişkin hü
kümler, vergi sistemimize yeni girmiş bu
lunduğundan, uygulamaya başlamadan 
önce gerek mükelleflerimiz, gerek memur
larımız belli bir süre eğitime tabi tutul
muşlardır. Mükelleflerin birden bire ce
faya muhatap olmalarını önlemek ama
cıyla radyo, televizyon ve basında, devamlı 
olarak eğitici yayınlar yapılmıştır. Ayrıca, 
aynı amaçla Sanayi ve Ticaret Odaları, 
Ticaret Borsaları, Esnaf ve Sanatkar Der
nekleri ve Ziraat Odaları ile ilişkiler ku
rulmuş, toplantılar düzenlenerek işleri ka
patma cezasının uygulanmasında bir ak
saklık çıkmaması ve uygulamada çıkması 
muhtemel sorunlann baştan önlenmesi 
için gerekli çaba gösterilmiştir. 

Bir taraftan konuya ilişkin olarak 
mükelleflerimizi aydınlatma ve eğitim ça
lışmaları sürerken, diğer taraftan bu ceza 
ile ilgili uygulama işlemlerini yapacak olan 
memurlanmız çok kapsamlı ve sürekli bir 
eğitime tabi tutulmuşlardır. 

Üç yıla yakın bir zaman devam eden 
eğitim ve aydınlatma çalışanlarından son
ra, 27.5.1988 tarihinde düzenlenen bir ge
nel tebliğle işyeri kapatma cezası uygula
maya konulmuştur. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

TC. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 
Gelirler Genel 

Müdürlüğü 
Gel : Vuk : 3/24491 

Konu : işyeri Kapatma Cezası Hk. 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

Sıra No. : 181 
Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun mükerrer 354 üncü maddesi 
işyeri kapatma cezası ile ilgili bulun
maktadır. 

Bu maddenin birinci fıkrasında işyeri 
kapatma cezasının hangi mükelleflere, 
hangi durumlarda uygulanacağı hükme 
bağlanmıştır. Buna göre, Vergi Usul Ka
nununun 353 üncü maddesinin 1 ve 2 nu
maralı bentlerinde yazılı belgeleri, bir tak
vim yılı içinde üç defa kullanmadığı veya 
bulundurmadığı tespit edilen mükellefle
rin işyerleri, Bakanlığımız karan ile kapa
tılabilecektir. 

Vergi Usul Kanununun 353 üncü 
maddesinin 1 ve 2 numaralı bentlerinde 
sayılan ve mükelleflerin kullanmak mec
buriyetinde oldukları belgeler şunlardır : 
Fatura, gider pusulası, müstahsil makbu
zu, serbest meslek makbuzu, perakende 
satış vesikaları (perakende satış fişi, öde
me kaydedici cihazlarla verilen fiş,'giriş ve 
yolcu taşıma bileti) sevk irsaliyesi, yolcu 
listesi, taşıma irsaliyesi, günlük müşteri 
listesi. 

Yukarıda yazılı belgelerin Vergi Usul 
Kânununun ilgili hükümlerinde belirtilen 
bilgileri taşımaları şarttır. Sözkonusu bil
gilerin düzenlenen belgelerde yer almama
sı veya 159 sıra numaralı Vergi Usul Ka
nunu Genel Tebliği gereğince notere tas
dik ettirilmemesi veya Vergi Usul Kanu
nu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafın
dan Kullantlan Belgelerin Basım ve Da-
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ğıtımı Hakkında Yönetmelik esaslarına 
göre hazırlanması halinde, bu belgeler hiç 
düzenlenmemiş sayılacaktır. 

Örneğin, yukarıda sayılan belgeler
den taşıtta bulundurulması gereken irsa
liye veya yolcu listelerinde düzenlenme ta
rihinin olmaması halinde, belge taşıtta bu
lundurulmamış sayılacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında da işyeri 
kapatma yetkisinin ve bu yetkinin mahal
line devrine ilişkin usul ve esaslann Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca belirleneceği 
hükme bağlanmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında bu ce
zanın uygulanabilmesi, idarenin mükellefe 
uyarıda bulunması şartına bağlanmıştır. 
Buna göre idare ikinci fıkrada belirtilen 
belgelerin kullanılmadığını veya bulundu-
rulmadığmı ikinci defa tespit ettiği takdir
de, mükellefi bir yazı ile uyaracak ve te
kerrürü halinde işyeri kapatma cezasının 
uygulanacağını bildirecektir. 

Sözü edilen maddenin ikinci fıkrasın
daki "kapatma yetkisine ve bu yetkinin 
mahalline devrine ilişkin usul ve esaslar 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirle
nir." hükmüne dayanılarak, bu konuda 
belirlenen usul ve esaslar aşağıda açıklan
mıştır. 

1. İnceleme elemanları veya yokla
maya yetkili olanlarca yapılan inceleme ve 
yoklamalarda mükelleflerin, Vergi Usul 
Kanununun 353 maddesinin 1 ve 2 nu
maralı bentlerinde yazılı belgeleri kullan
madıklarına veya bu belgelerden irsaliye 
ve yolcu listelerini taşıtlarında bulundur
madıklarına ilişkin ayrı ayrı iki tespit ya
pıldığı takdirde, şu şekilde işlem yapıla
caktır : 

ikinci tespitten sonra, bu belgeleri kullan
mama veya bulundurmamaya ilişkin ce
zaî müeyyideler uygulanmakla birlikte bu
nun yanısıra mükellefe, ilgili vergi dairesi 

müdürlüğünce (bağlı vergi dairelerinde 
malmüdürlüğünce) bir uyarı yazısı gön
derilecektir. 

Uyarı yazısında, bu yazının tebliğin
den önceki tespiüere ilişkin yapılan işlem
ler kaydedilecek; bu yazının tebliğlinden 
sonra üçüncü bir tespitin yapılması halin
de, işyerinin Vergi Usul Kanunu hüküm
leri uyarınca kapatılacağı açıkça belirtile
cek ve yazıya daha önceki tespitlerle ilgili 
belge örnekleri eklenecektir. 

ikinci tespit üzerine gönderilen uya
rı yazısından sonra aynı mükellefin kul
lanmak veya bulundurmak zorunda oldu
ğu belgelerden herhangi birini kullanma
dığının veya bulundurmadığının üçüncü 
defa tespit edilmesi halinde, bu işyeri için 
kapatma cezası uygulanacaktır. 

2. Mükellefe gönderilecek olan uya
rı yazısı, Vergi Usul Kanunu hükümleri
ne göre memur eliyle tebliğ edilecektir. 

İkinci tespitten sonra kendilerine 
uyarı yazısı gönderilmemiş olan mükellef
ler hakkında, işyeri kapatma cezası uygu
lanmayacaktır. 

3. İşyerinin kapatılmasına esas 
teşkil edecek tespiderde, aynı neviden bel
ge tespiti aranılmayacaktır. Bu ceza, tespi
te bağlı olduğu için maddede sayılan bel
gelerden herhangi birinin veya birkaçının 
kullanılmadığına veya bulundurulmadığı
na ilişkin olarak aynı işyeri ile ilgili ayrı 
ayrı üç tespitin yapılmış olması, diğer bir 
anlatımla üç ayrı tutanağın düzenlenmiş 
olması gerekecektir. 

Ancak denetime yetkili elemanlarca 
gidilen iş yerinde birden fazla tespiti ge
rektiren fiilin bulunması halinde, tamamı 
için tek bir tutanağın düzenleneceği ta
biidir. 

4. Mükelleflerin işyerleri, ilgili vergi 
dairesi müdürünün (bağlı vergi dairelerin
de mal müdürünün) yazısı, defterdarın 
önerisi ve valinin onayı ile kapatılacaktır. 
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Defterdarlığa gönderilecek yazıda, mükel
lef hakkında yapılan işlemler ve işyerinin 
kapatılmasını gerektiren nedenler açıkça 
belirtilecektir. Ayrıca bu yazıya, ilgili tu
tanaklar ve uyarı yazısı eklenecektir. Va
lilikçe verilen kapatma kararı, bir yazı ile 
ilgili vergi dairesine bildirilecektir. 

Kapatma kararına ilişkin yazı vergi 
dairesince mükellefe Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre memur eliyle tebliğ edi
lecektir. 

5. Valilikçe kapatılmasına karar ve
rilen işyerleri, vergi dairesi (bağlı vergi da
irelerinde malmüdürlüğü) tarafından gön
derilen yazının tebliğini izleyen 3 gün için
de kapatılacaktır. 

6. İlgili valilikçe, bir takvim yılı içe
risinde kapatma cezasına ilk defa muha
tap olan işyerleri 1 gün, ikinci defa mu
hatap olan işyerleri 3 gün ve üçüncü defa 
muhatap olan işyerleri ise 5 gün süre ile 
kapatılacaktır. 

Aynı işyerinin aynı takvim yılı içeri
sinde dördüncü defa veya daha fazla ka
patma cezasına muhatap olması halinde, 
bu işyeri ilgili valiliğin önerisi üzerine Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca 7 gün süre 
ile kapatılacaktır. 

İlgili valilikçe, Bakanlığımıza gönde
rilecek öneri yazısı ekinde daha önce uy
gulanan kapatma cezaları ile ilgili tüm bel
geler yer alacaktır. Bakanlığımızca verilen 
kapatma kararı bir yazı ile ilgili valiliğe 
bildirilecektir. ı 

7. Valilikçe kapatılmasına karar ve
rilen işyerleri ilgili vergi dairesi müdürü
nün (bağlı vergi dairelerinde mal müdü
rünün) başkanlığında iki vergi dairesi me
murundan oluşan bir ekip tarafından ka
patılacaktır. 

Vergi mükellefiyeti başka ilde bulu
nan bir mükellefin işyerinde yukarıdaki te
spitlerin yapılması halinde, bu işyerinin 

kapatılmasına mükellefiyetinin bulundu
ğu il valiliğince karar verilecektir. Kapat
ma işlemi ise, işyerinin yetki alanı itiba
riyle bağlı bulunduğu vergi dairesi (bağlı 
vergi dairelerinde mal müdürlüğü) tara
fından oluşturulacak bir ekip tarafından 
yapılacaktır. 

Mükellef veya temsilcisi de kapatma 
sırasında hazır bulunabilir. 

Kapatma sırasında ihtiyaç duyulması 
veya gerek görülmesi halinde, mahallin en 
büyük mülkî amiri veya defterdarca em
niyet görevlisi temin edilmesi yoluna gi
dilecektir. 

8. İşyerlerinin bütün girişleri, giriş 
ve çıkışı engelleyecek şekilde vergi dairesi 
müdürlüğü (bağlı vergi dairelerinde mal 
müdürlüğü) mühürü ile ve mühür mumu 
kullanılmak suretiyle mühürlenecektir. İş
yerinin satış bölümleri dışında depo, ima
lathane gibi bağımsız bölümlerinin bulun
ması halinde, yalnızca satış bölümü kapa
tılacak, diğer bölümler kapatılmayacaktır. 
Ancak, satış bölümü ile diğer bölümlerin 
birarada bulunması nedeniyle bölümlerin 
birbirinden ayrılamaması halinde, işyeri
nin tümü satış bölümü olarak kabul edi
lerek kapatılacaktır. 

9. Gerek şehirlerarası youcu taşıma 
işi ile uğraşan taşıtlarda, gerekse ücret kar
şılığı eşya nakleden taşıtlarda işyeri kapat
ma cezası, yalnızca tespitlerin yapıldığı ta
şıta uygulanacaktır. 

Valilikçe verilecek kapatma kararına 
ilişkin yazının mükellefe tebliğinden son
raki üç günün bitiminde ve taşıtın bulun
duğu yerin yetki alanı itibariyle bağlı bu
lunduğu vergi dairesi (bağlı vergi daire
lerinde mal müdürlüğü) tarafından oluş
turulacak bir ekip tarafından taşıtın kapı
ları mühürlenmek suretiyle kapatılacaktır. 

Taşıt sahibinin üç günün bitiminde 
taşıtını mühürlenmek üzere hazır bulun
durmaması halinde, taşıtın bulunabilme
si ve bulunduğu yerde durdurulabilmesi 
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için, ilgili defterdarlıkça taşıtın bulunabi-
liceği il defterdarlıkları ile yazışmalar ya
pılacaktır. Diğer taraftan, bu konuda ge
rek ilgili defterdarlık, gerekse il defterdar-
lıklarmca Vergi Usul Kanununun 7 nci 
maddesi hükmüne dayanılarak Emniyet 
Teşkilatından yardım istenecektir. Taşıt 
bulunduğu yerde durdurulacak ve bulu
nup durdurulduğu yer defterdarlığınca 
görevlendirilecek kapatma ekibi tarafın
dan taşıtta bulunan yolcu veya yükün tes
liminden sonra uygun görülecek yerde ye
ni bir süre verilmeksizin valilikçe verilmiş 
kapatma süresi kadar kapıları mühürlen
mek suretiyle kapatılacaktır. 

10. Kapatma ile ilgili olarak düzen
lenecek tutanak, kapatmada hazır bulu
nanlar tarafından imzalanacaktır. Mükel
lef veya temsilcisinin kapatma sırasında 
hazır bulunmaması halinde işyeri, diğer 
hazır bulunanlarca kapatılacaktır. 

Ayrıca, işyerleri kapatılan mükellef
lerin bu durumları, bir yazı ile bağlı ol
dukları meslekî kuruluşlarına da (Kanunla 
kurulmuş) bildirilecektir. 

11. Kapatılmış olan işyerleri kapat
ma cezasının son gününü takip eden gü
nün mesai saati başlangıcında, kapatma 
işlemi yapan ekip tarafından mühür fek 
edilerek açılacaktır, işyerinin açılması ve 
mühürün fekki bir tutanakla tespit edile
cek ve bu tutanak hazır bulunanlar tara
fından imzalanacaktır. 

Kapatılan işyeri mühürünün yetkili
ler dışında bozularak açılması halinde iş
yeri sahibi hakkında Türk Ceza Kanunu
nun ilgili hükümleri uyarınca cezaf işlem 
yapılması için Cumhuriyet Savcılığına du
yuruda bulunulacaktır. 

12. işyerinin kapatılmasına veya 
açılmasına ilişkin tutanaklar en az üç ör
nek olarak düzenlenecek ve tutanakların 
birer örneği, mükellef veya temsilcisine ve
rilecektir. Tutanakların düzenlenmesi sı
rasında mükellefin veya temsilcisinin ha
zır bulunmaması veya tutanakları imza
dan imtina etmesi halinde, bu durum tu

tanakta belirtilecek ve bu tutanakların bi
rer örneği bilinen adreslerine yedi gün 
içinde posta ile gönderilecektir. 

13. Haklarında işyeri kapatma ce
zası uygulanan mükelleflerin, işyerlerinin 
görünür bir yerine "Belge düzenine uyul
madığı için bu işyeri Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca gün süre ile kapatılmış
tır." ibaresini taştyan ve 50x100 cm. eba
dında bir levha asılacaktır. Ancak, şartla
rın zorunlu kıldığı hallerde bu levhanın 
ebadı kapatmayı yapacak ekibin uygun 
göreceği ölçülerde değiştirilebilecektir. 
Birden fazla cephesi olan işyerlerinde lev
ha, her bir cepheye ayrı ayrı asılacaktır. 

Bu levhanın işyerinin içine asılması 
halinde herhangi bir köşesi, dışarıya asıl
ması halinde de dört ucu vergi dairesi mü
dürlüğü (bağlı vergi dairelerinde malmü-
dürlüğü) mühürü ile mühür mumu kul
lanılmak suretiyle mühürlenecektir. 

Söz konusu levhanın yetkili olmayan 
kişilerce mühürlerinin bozulmaksızın yır
tılması veya sökülmesi mühürün fekki sa
yılarak işyeri sahibi (hakkında Türk Ceza 
Kanununun ilgili hükümleri uyarınca ce
zaî işlem yapılması için Cumhuriyet Sav
cılığına duyuruda bulunulacaktır. 

işyerinin bir pasaj veya işhanı içeri
sinde bulunması halinde, kapatmaya iliş
kin levha, pasaj veya işhanının giriş cep
hesinin herkes tarafımdan görülecek bir ye
rine de asılacaktır. Ancak bu levhada, 
hangi işyerinin kapatıldığı açıkça yerala-
caktır. 

Kapatma levhasında işyerinin kaçıncı 
defa kapatıldığı belirtilecektir. Asılacak 
levha, bez, karton vb. olabilecektir. 

14. Mükellefler adına işyeri kapat
ma cezası uygulanması diğer cezaların uy
gulanmasına engel teşkil etmeyecektir. 

15. Kapatma cezası, bu Tebliğin ya
yımından sonra yapılacak tespitler için uy
gulayacaktır. Daha önce yapılmış olan tes
pitler için kapatma cezası uygulanmaya
caktır. 

Tebliğ olunur. 
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DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

2. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Tiirkçakal 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) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOŞ 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) 

4. — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve 'bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın. 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

5. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

6. — İstanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 18 arkadaşının, İstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

7. — 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 İlişkin önergesi (10/27) 

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

9. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarım, so
nuçlarım ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri -tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

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

11. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, İSDEMİR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
ünoü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

12. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta

rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

13. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelimin kal
dırtmasından sonra tütün üretim ve tü
ketimindeki gelişmelerim ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tesplilt etmek ama
cıyla Anayasanın 98 âmeli, İçtüzüğün 102 
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/33) 

14. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa-
nayjiıiıui çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeten uya-
rmoa bir Meölis Araştırması açılmasına 
Üişkıkı önergesi (10/34) 

15. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

16. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 



ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

17. — İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

18. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

19. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

20. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge-
(10/39) 

21. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

22. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

23. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

24. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

25. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir-genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

26. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dıağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârlarım sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci:, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 



bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

27. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirl'ilk ıMe ıil-
gili iddiaları tespit etmek ve bu Biriliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren, bir kuruluş haline getirilmesini sağ
lamak amacıyla Anayasanın; 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Mecliis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

28. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşınım, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

29. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Söikmenoğlu ve 19 arkadaşınım, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş-
'tırması laçılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

30. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğüm 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 

ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, 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 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira .bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya-' 
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



9\ — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
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 Kameı 
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 Miskin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — izmir 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 iline 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. — izmir 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 Bakanmdan 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 
ve Turizm Bakanmdan 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. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekilli Mehmet 
Tahir Köse'nin, iller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân 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 Bakanmdan sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin içişleri Baka
nmdan sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tiincü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22.0 — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru-



lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

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. — tçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirümesine 
ilişkin Mili! Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatiften 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 Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili 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 Milletvekilli Rıza Ilıman' 
m, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü 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 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hiın'iın Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

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

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

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

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

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

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

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Al tiner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 
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38. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına Mişikin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39s — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan tline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/54) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
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, Şiınasi 
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) 

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

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

45. — Samsun Milletvekilli 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) 

50. — 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 inşaatına ilişkin Sanayi ve İicaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 



54s — 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 uşkun 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
nım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğkı'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
üşfcin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak ilinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına İlişkim Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri 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 Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
isketelerinin inşaatlarına İlişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

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

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze « Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü som önergesi (6/76) 

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

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

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

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

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

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
KoUkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında İnşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 



üe zaman biizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — tzımir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkam 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104)(1) 

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

73s — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı d i sı
navına ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetleründe 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 Milletvekilli Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Mıillî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe almmaıdıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77̂  — 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-
maz'ın, AydımlıkeVler Körler İlkokulu
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 lehine Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekili 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 
Bakamından 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'ın, 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 süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
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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 Ortaköy 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 Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

87. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genç'ıin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımıı için Süıınerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

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

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarımdan doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze

rinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

91. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitini Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

92. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

93. — 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 Bakamından söz
lü soru önergesi (6/100) 

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

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

96. — 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) 

97. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp^in, Takat Hindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul-
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lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

98. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

99. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143'» 
(D 

100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler^in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Barbakandan sözfltü 
soru önergesi (6/144) (1) 

101. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
(D 

102. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, tek dersten kalan üniversite 
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) (1) 

103. — 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) 

104. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin no zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

105. — Sinop Milletvekili .Ya$ar 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) 

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

107. — 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) 

108. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Zira! 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) 

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

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

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

112. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
jvlüftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda İT.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

113. — Ankara Mile*vekili Ömer Çiıft-
çi'nin, Ankara ili Gölbaşı îlçesıi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

114. — Ankara Milletvekili Ömer Çift 
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.I. Orta Anadolu Linyit Işlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve (Tabiî Kaynaklar Bakanından 
aözlü soru önergesi (6/İİ26) 

115. — Ankara Miilltitivekili Ömer Çi'ft-
çi'nlin, Sümerbankta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

116. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termk santrallar kurulacağı iddi
asına ve AJiağa'daki sanayi teslislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

117. — KütaJhya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, üş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

118. — KütaJhya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

119. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

120. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faliz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

121. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

122. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

123. — Afyon Milletvekilli Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 

124. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

7 
KANUN TASARı VE 

TEKLIFLERIYLE 
KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER 

İŞLER 
1. — 2004 Sayılı İcra ve iflas Kanu

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine, 3182 Sayılı Bankalar Kanununun 
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İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılma
sına Dair Kanun Tasarısı ile Zonguldak 
Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 2004 
Sayılı tcra ve iflas Kanununun 18.2.1965 
Tarih ve 538 Sayılı Kanunla Değişik 
1 inci Maddesinin 2 nci Fıkrasının De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/488, 
2/57) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
2.11.1988) 

2. — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay ve 42 arkadaşının; 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Ka
nununun 35 inci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/55) (S. 
Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 19.10.1988) 

3. — izmir Milletvekili Neccar 
Türkcan ve 63 arkadaşının; 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununun 5 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/46) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 
19.10.1988) 

4. — Konya Milletvekili Haydar 
Koyuncu'nun; 20.6.1987 Tarih ve 3399 
Sayılı, Konya ili Merkezinde Karatay, 
Selçuklu ve Meram Adıyla Üç ilçe Ku
rulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve içiş
leri Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayı
sı : 100) (Dağıtma tarihi : 19.10.1988) 

5. — 4759 sayılı İller Bankası Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/477) (S. Sayısı : 105) 
(Dağıtma tarihi : 25.10.1988) 

6. — Kara Sınırlarının Korunması 
ve Güvenliği Hakkında Kanun Tasarısı 
ve içişleri ve Millî Savunma komisyon

ları raporları (1/451) (S. Sayısı : 106) 
(Dağıtma tarihi : 25.10.1988) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fin
landiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Daiir Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe 
kdmisyonıları raporları (1/467) (S. Sayı
sı: 107) (Dağıtma tarihi: 26.10.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bel
çika Krallığı Arasında Gelir Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/436) (S. Sayısı : 108) 
(Dağıtma tarihi : 31.10.1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi ve Vergi Kaybını Önle
me Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/426) (S. Sayısı : 109) (Da
ğıtma tarihi : 31.10.1988) 

X 10. — Armonize Mal Tanımı ve 
Kodlama Sistemi ile ilgili Uluslararası 
Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/502) (S. Sayısı : 117) (Dağıtma ta
rihi : 3.11.1988) 

X 11. — 5383 Sayılı Gümrük Kanu
nuna Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetve
linin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/504) (S. Sayısı : 
116) (Dağıtma tarihi : 3.11.1988) 



X 12. — 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı Mo
torlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sa
yılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(1/503) (S, Sayısı : 115) (Dağıtma tari
h i : 3.11.1988) 

13. — 1567 Sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkımda Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Daıir Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı : 118) 
(Dağıtma tarihi : 7.11.1988) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gös
terir. 

(23 üncü Birleşim) 



D ö n e m : 18 Yasama Yıh : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 98) 

İçel Milletvekili M. İstemihan Talay ve 42 Arkadaşı
nın, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 35 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 

(2 /5S) 

TÜRKİYE BÜYÜK1 MİLUET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35 indi Maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun Teklifi, Genel Gerekçe ve Madde Gerekçeleriyle birlikte 
ekte sunulmaktadır. 

Gereğini arz edenim. 

M.ı İstemihan Talay 
İçel 

Cumhur Keskin 
Hakkâıü 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Zeki Ünal, 
tEslkÜSşefaütf 

Ömer. Türkçakal 
Ktaelti 

İrfan Gürpınar 
Kırlktaırei 

Mehmet Kahraman 
DryaıribaikM' 

Mustafa fimisi 
İstanbul 

Ali Topuz 
İstanbul 

Adnan Keskin 
OenMi 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Fikri Sağlar 
îçd 

Mustafa Kul 
ErzünciaJn 

Salih Sümer 
Dfy&rbalkır 

Orhati Veli Yıldırım 
TısncdS 

Erol Güngör 
ftzmıir 

Kenan Süzer 
ToflflaJt 

Mahmut Almak 
Kars 

Halil Çulhaoğlu Rıza Ihman 
Çorum 



Neccar Türkcan 
İzmıir 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Güneş Gürsel 
Tekirdağ 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Yüksel Çengel 
fetanbul 

Türkân Akypl 
İzmir 

Ahmet Ersin 
Izmtfo 

Cüneyt Canver 
Adana 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Kemal Anadol 
İzmir 

Vedat Altun 
Kars 

Veli Aksoy 
İzmir 

Gürcan Ersin 
KırMarei 

Tufan Doğu 
Muğla 

İbrahim Aksoy 
Mallaltya 

Fuat Erçetin 
Ediflne 

İbrahim Tez 
Ankara 

Arif Sağ 
Ankara 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Cevdet Şahin 
Eskişehir 

Musa Gökbel 
Muğla 

Bkgen Keles_ 
Hamur 

GENEL GEREKÇE 

211 Sayılı Türk 'Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35 inci Maddesinin 
Oe&iştMılimesi Halkkındıakıi Bu Kanun Teklifi, Türkiye'de parlamenter demokrasinin 
güçlendirilmesi amacına yönelıilktlir. Ama, dileyenlerce bu teklif ,1950'den beri ara-
Irkllarlia kesilen sancıl'i ve henüz tam olarak oturmamış dıemokrasimizde Ibir uzlaşma 
çağrısı sekilinde yorumlan ahiliır. 

Bilindiği gibi, halikımız, bü geçen süre içerisinde hep asker-ısivlii itoleminıi ya
şarken, asker ve sivili kadrolar dıa sürekli ıbirtaMerinlin yönetim ibbşjlugunu kb0ajyip, 
çoğu kez yelkdiğerini kendli sorumluluğuyla başbaşıa bırakmanın kolaycılığına kapıl
mışlardır. Bugün 'geldiğimiz noktayı sivil demokrasinin bir diaha kesilmeyeceği ve 
dönüşü olmayan bir aşaması olarak görmek ve inanmak isteyen milyonlarca insıa-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. iSayısı : £8) 
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nımız var. Halfamıza olan sorumluluğumuz, demokrasi dengesinin blir sisteme bağ
lanmasını bizlere zorlamaktadır ve bu Kanun teklifinin esas gerekçesi ise bu sorum
luluktan kaynaklanmaktadır. 

Artık herkes bilmelidir ki, kötü çalışan bir parlamentonun alternatifi, askerî 
ıbiır yönetim değildir ve olmayacaktır. Kötü çalışan bir sliv.il yönetimin alternatifi 
dalhla iiıyi çalışacağı umulan ve de seçimle işbaşına gelecek olan bir başka sivil yö
netim olacaktır., ©öyle bir yönetime kavuşuncaya kadar, gerek ısivil ve asker kad
roların, gerekse Türk Ulusunun elinde demokratik seçim sistemlinin dışında 'başka 
bir mekanizmanın olmadığı şimdiden benimsenmeli ve çözüm arayışları ise bu çer
çevede yapılmalıdır. 

MADDE GEREKÇESİ 

1961 T.C. Anayasasının 4 üncü maddesi : «Egemenlik kayıtsız şartsız Türk 
Mıillletinindir. Millet egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organ-
Har eliyle kullanır. 

Egemenliğin kullanılması, hiç bir suretle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa 
'bırakılamaz. Hliç bir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet 
yetkistini kullanamaz» hükmünü getirmiştir. • 

1982 Anayasasında ise, benzer bir ifade ile, : «Millet iradesinin mutlak üstün
lüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine. ait olduğu ve bunu millet adına 
kullanmaya yetkili kılınan hiç bir kişi ve kuruluşum, bu Anayasada gösterilen hür
riyetçi demokrasi -ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkama
yacağı» hükmü benimsenmiştir. 

1982 Anayasasının 6 ncı maddesi de 1961 Anayasasının «Egemenlik» le lilgili 
4 üncü maddesindeki gibi «Hiç bir kimse veya organın kaynağını Anayasadan alma
yan bir devlet yetkisii kulanamayacağını» ifade etmektedir. 

Ancak, geriye doğru ibakitığımızda, 1961 Anayasası dönemlinde, Türkiye Cum
huriyetinin iki kez (askerî müdahaleye maruz kaldığı ve müdahalede bulunanların 
her defasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin İç Hizmet Kanunundaki bir maddeye da
yandıkları ortaya çıkmaktadır. 

4.1.1961' tarihinde kabul edilen 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununun 35 inci 
maddesi : «Silahlı Kuvvetlerin vazifesi Türk Yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş 
olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır» hükmünü getirmektedir. 

12 Miart 197,1 'de Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz <ve Hava Kuvvetleri 
komutanlarının imzası ile «Bilgilerinize» denilerek Cumhurbaşkanına, Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosu başkanlarına verilen Muhtıra'nın 1 inci maddesinde, Par
lamento ve Hükümetin Türkiye Cumhuriyetinin 'geleceğini ağır bir tehlike içine dü
şürdüğü; 2 nci maddesinde, Türk Milletinin sinesinden çıkan Türk Silahlı Kuvvet
lerinin bu vahlim ortamdan duyduğu kaygı belirtilmektedir. Muhtıranın 3 üncü mad
desinde ise, «Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kanunların kendisine vermiş olduğu, Tür
kiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak görevini yerine getirerek, idareyi doğrudan 
doğruya üzerine almaya kararlı olduğu» ifade edilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 98) 
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Yukarıda açıklaman metinde, Anayasada yen almayan ve Anayasaya tamamen 
aykırı olan bir anlayışla, iç Hizmet Kanunundaki «Türkiye Cumhuriyetini kollamak 
ve korumak» görevine, Türkiye Cumhuriyetini yönetmek sekilinde bir yorum getir
mektedir. 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da, kamuoyuna açıklamış olduğu mesajda, «Si
lahlı Kuvvetlerimiz, 211 Sayılı Kanunun kendilerine tevcih ettiği görevleri bu defa 
da Atatürk Devriımleri'ne bağlılığını tam şuuru ve yetki sınırları içinde yerine ge
tirmiş bulunuyor» demektedir. 

Buna karşılık, CHP Genel Başkanı İsmet 'İnönü, 16 Mart 1971'de Partisinin Ola
ğanüstü Ortak Grup Toplantısında «Meseleyi seçmen halledecektir. Yoksa, bir 
Meclıis'e askerî bir kıta gibi şunu böyle bunu böyle yapacaksın demeye imkân yok
tur. Böyle bir tartışmada bizim 'yerimiz belidir. Biz, demokratik bir rejim dışında 
bir rejim kabul etmeyeceğiz» diyerek, demokrasi yanında açık tavrını ortaya koy
maktadır. 

12 Eylül 1980'de de, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı Orge
nerali Kenan Evren imzasıyla yayımlanan bildiride, içlinde bulunulan ortam kıssaca 
açıklandıktan sonra, «işte bu ortam içinde, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun verdiği Türkiye Cumhuriyetini kolama ve koruma görevini, Yüce Türk 
Milleti adına, emir ve komuta zinciri içlinde ve emirle yerine getirme kararı almış 
ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Parlamento ve hükümet feshedilmiştir. 
Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır» denilmektedir. 

Görüleceği gibi, her iki bildiri de parlamento ve hükümeti hedef almakta ve 
müdahalelerin dayanak noktası olarak ta 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanununun 35 inci maddesıi gösterilmektedir Oysaki, Anayasalarımız, egemen
liğin ikulanılmasının hiç bir suretle, belli bir kişiye, zümreye veya organa bırakıla
mayacağını ve hiç bir kimsenin veya organın kaynağını Anayasadan almayan1 bir 
devlet yetkisinli kullanamayacağını öngörmektedir. 

Dolayısıyla, bir kavram kargaşasını önlemek ve yasanın, Anayasanın üzerindey
miş gibi yorumlanmasınla artık ibir son vermek zorunlu hale gelmiştir. Çünkü, bütün 
kurumlar gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri de Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kol
lamak görevlerini, Anayasa sistemli içinde yürütmek durumundadır. Yapılması ge
reken, başarılması zor fakat zorunlu olan görev, bu görevdir. Yoksa, her on yılda 
bir Anayasa düzenini rafa kaldırıp, yeni bir Anayasa sistemi getirerek sorunları
mıza çare bulunamayacağı artık deneylerle ortaya çıkmış bulunmaktadır*! 

Kaldı ki, Anayasada ve ona bağlı olarak çıkarılan yasalarda olağanüstü hal, 
sıkıyönetim, ıseferberlik ve savaş hallerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin «kolama ve 
koruma görevine» olanak sağlayacak hükümler kapsamlı bir şekilde (getirilmiş du
rumdadır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinin İç Hizmet 
Kanunu» nun 35 inci maddesindeki «koiama ve koruma» görevine Anayasal bir 
çerçeve çizilmesi ve bu amaçla «Anayasa ile bağlı olarak» bu görevin yapılacağı 
hususunun .açıklığa kavuşturulması, yanlış anlamaları ortadan kaldırması bakımın
dan zorunlu görülmektedir. 
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İÇEL MİLLETVEKİLİ M. ÎSTEMÎHAN TALAY VE 42 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

211 Sayılı Tttrk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlenil İç Hizmet Kanununun 35 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştiı- : 

Madde 35. — Silahlı Kuvvetlenin vazifesi, Türk Yurdunu ve Anayasa Mıe tayin 
edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini parlamenteri demokratik sistemin işlerliği çer
çevesinde ve Anayasa ile bağlı olarak kollamak ve korumaktır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kamunu Bakanlar, Kurulu yürütür. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 13 . IG . 1988 

Esas No. : 2/55 
Karar No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

'Üçe! Milletvekili M. Isternitıan Talay ve 42 ArkadaJşının; 211 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi, Komisyonumuzun 13.10.1988 tarihli 8 inci 'Blirieşiminde 'illgü teklif sahibi ve 
Bakanlık ıtemsilcıilerinin iştirakiyle görüşüldü. 

Teklif ile, 211 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde yeralan «Silahlı Kuvvetlerin va
zifesi, Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş; olan Türkiye Cumhuriyetini kolla
mak ve korumaktır.» ifadesinin, «Silahlı Kuvvetlerin vazifesi, Türk yurdunu ve Ana
yasa ile taylin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini parlamenter demokratik sistemin iş
lerliği çerçevesinde ve Anayasa ile bağlı olarak kollamak ve korumaktır» şeklinde de
ğiştirilmesi öngörülmektedir. 

Malumları olduğu üzere, Anayasanın dayandığı temeli görüş Ve ilkelerin açıklandığı 
başlangıç metni ile, genel esasların düzenlendiği birinci kısımda, Devletin varlığı ve bü
tünlüğünü, millet adına egemenliği kullanmaya yetkili tülm organların yetki ve görevle
rini belirleyen açık ve kesin hükümlere yer verilmişitir. Egemenlik başlıklı 6 ncı madde
de, egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğu, Türk milletinin egemenliğini Ana
yasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanacağı, egemenliğin kullanıl
masının hiçbir suretle hiç bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı, hiç bir kim
se veya organın, kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisini kullanamayacağı, 
14 üncü maddenin son fıkrasında da «Anayasanın hiç biir hükmünün, Anayasada yer 
alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkım vermeyeceği» 
hükmü mevcuttur. 
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Öte yandan, Anayasanın 104 üncü Maddesinin Cumhurbaşkanına «Anayasanın 
uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışlmaısını gözetir» hükmünü 
getirdiği; 104 üncü b. fıkrasında «Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuv
vetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına ka
rar vermek» hükmü ile, Silahlı Kuvvetlerin bütün görevlerini elbette Anayasa anlayışı 
ve parlamenter demokratik sistemin işlerl'iği içinde ifa edeceğine işaret ettiği görülmek
tedir. 

Bu hükümler ile, millet adına egemenliği kullanmak durumunda bulunan tüm kişi 
ve kuruluşların görev ve yetkileri bakımından oldukça kapsamlı bir 'sınırlama getiril
miş olup, Silahlı Kuvvetlerin kollama ve koruma görevi de bu sınırlama kapsamında 
bulunmaktadır. 

Gerek değiştirilmek Üstlenen 35 inci maddenin lafzında ve ruhunda gerekse Anaya
salda mevcut olan bir esasın telkrarı mahiyetinde görülen, dolayısıyla hukuken yeni ve 
farklı bir düzenleme getirmeyen mezkûr teklifin tümü üzerinde yapılan uzun müzake
relerden sonra kifayet kabul edilmiş ve maddelere geçi'lmesi oylandığında, yukarda açık
lanan gerekçeler ışığında, teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmediğinden teklif 
Komisyonumuzca reddolunmuşitur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu raporumuz Yükisek Başkanlığa 
saygl ile sunulur. 

Başkan 
Recep O. Ergun 

Kayseri 
Sözcü 

B. Cahit Gündüz 
îzmiu 
Üye 

Rıfat Diker 
Ankara 

Üye 
İsmet Tavgaç 

Bursa 
Üye 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Üye 
Latif Sahici 

Muğla 
(Muhalifim) 

Üye 
Mümtaz Güler 

Uşak 

BaşkanveMli 
Gürbüz Yılmaz 

Ordu 
Kâtip 

Mehmet Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Üye 
Abdullah Cengiz D ağyar 

Antalya 
Üye 

Rüştü Kâzım Yücelen 
îçel 
Üye 

Ramiz Sevinç 
izmir 
Üye 

İrfan Demiralp 
Samsun 

(Karşıyım) 
Üye 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 
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Dönem : 18 Yasama Yık : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 99) 
İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 63 Arkadaşının, 
1111 Sayılı Askerlik Kanununun 5 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savun

ma Komisyonu Raporu (2/46) 

T.B.M.M. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 
Tarih : 17.3.1988 

Sayı: 16 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSU BAŞKANLIĞINA 

İ l l i Salyıİı Askerlik Kanununun 5 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun -
Teklif imiz ıgerekçesti ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını salgılarımızla arz ederiz. 

Neccar Türkcan 
izmir 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Mehmet Ali Eren 
istanbul 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Erdal Kalkan 
Edirne 

İstemihan Talay 
içel 

Adnan Keskin 
Denizli 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Hasan Fehmi Güneş 
istanbul 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

İlhamı Binici 
Bingöl 

İsmail Hakkı Önal 
istanbul 

Halil Çulhaoğlu 
izmir 

Musa Gökbal 
Muğla 

Ahmet Ersin 
îzmür 

Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Vedat Altuh 
Kayseri 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 
Erol Ağagil 

Ankara 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
Rıza Ilıman 

Çorum 
M. Tahir Köse 

Amasya 
M. Kemal Duduoğlu 

Hatay 
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Erdoğan Yetenç 
Manfflsa 

Erol Güngör 
İzmir 

Turan Bay azıt 
izmir 

Kâzım Özev 
Tokat 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Ömer Çiftçi 
Arnikam 

Etem Cankurtaran 
îçel 

Fehmi İşıklar 
Bursa 

Adnan Ekmen 
Mardin 

Ayhari Arifağaoğlu 
Artvin 

A. Sedat Doğan 
Adana 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Zeki Ünal 
Ankara 

Tufan Doğu 
Muğla 

Türkân Akyol 
îzaniTı 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Mustafa 77mm 
istanbul 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Ekrem Kangal 
izmir 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Eşref Erdem 
Ankara 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Arif Sağ 
Ankara 

Kamer Genç 
Tunceli 

Öner Miski 
Hatay 

Hasan Zengin 
Manisa 

İbrahim Tez 
Ankara 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Cemal Şahin 
Çorum 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Veli \Aksoy 
izmir 

Cüneyt Canver 
Adana 

Fikri Sağlar 
içel 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

O. Veli Yıldırım 
Tunceli 
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G E R E K Ç E 

Ülkemiz kalkınmakta olan ülkeler arasında olup, kallkınmasını tamamlayamamış
tır. 5 milyon işsizine iş bulamadığı gibi bu işsiz sayısı yıllık nüfus artışı % 3 olarak de
vamlı sürdüğünden her yıl 300 - 400 Ibin kişi artış (göstermektedir. 

Dünyada 'barış, çalışmalarının hızlaridırıldiğı ve savaş araçlarını Nükleer 'bomba
ların teşkili ettiği bir orltamda er sayısının fazla oluşu pek bir şey değiştirmeyeceği orta
dadır. 

Nüfusumuzun hızla artışı nedeniyle askerlik çağına giren vatandaş sayımız 18 ay 
süre için ıbir milyon civarındadır. Bir erin 1988 Şubat ayı iaşe bedeli 1 100.— TL., Ayak
kabı, giyecek v.s. diğeri masraflarıyla 1 156 560.— TL. yıllık maliyeti vardır. Buda tüm 
erat için yıllık bir trilyonun üstündedir. 

Oysa Anadolumuzda tepeler ağaçsız, köyler yolsuz, susuz-ökulsuz, sağlık, evsiz; ır
maklar akarken gölet ve baraj eksikliğinden tarlalar susuz, verimsiz, köylülerimiz gelir
sizdir. 

1111 Sayılı Askerlik Yasasının 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası, ihtiyaç fazlası 
eratın Bakanlar Kurulu kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarında, iç güveni Lk ve yurt 
kalkınması için yol bakımı, inşaat, maden, orman, sağlık gibi hizmetlerde çalışarak asker
lik görevlerini yerine getirebileceğini 'belirtmiştir. 

Genelkurmay Başkamlığıimız ihtiyat askerlik için çağrılar yaptığında, askerlk çağ
rısı alan vatandaşlarımızın istenilen gün ve saatte istenilen yerde hazır olduğu defalarca 
yapılan tatbikatlarda görülmüştür. Bu nedenle seferi Ihal'lerde savunma ordumuz ihti
yacı kadar eri, istediği saat toplayabilir. 

'Bu nedenle askerlik kanununun 5 inci maddesindeki askerlik süresini 12 aya indi
rerek bunun ilik 6 ayını er temel askerlik ve savunma »görevi olarak yapmanı, kalan 
6 ayını da Genelkurmay Başkanlığınca kurulacak kalkınma ordusunda tamamlamasını, 
kalkınma Ordu'sunun; yol, ağaçlandırma, baraj, gölelt, devlete fabrika, okul, sağlık evi 
v.s. öncelikle, kalkınmada öncelikli yörelerden başlamak üzere Devlet Planlama Teşki
latının öngördüğü konularda askerlik görevini tamamlar. 

Savaş halinde kalkınma ordusu, savunma ordusunun hemen emrine girerek askerlik 
süresinin indlirilrneisiyle er sayımız kendiliğinden yarıya inecek, askerî ve sivil bütçe rahat
layacaktır. Kalkınma ordusunda çalışan erlere günlük asgarî ücret ödenmesi uygun ola
caktır. 

Böylece hem yurt kalkınması hızlanacak, hem gençlerimiz en verimli çağında hiz
met üretip hernde kalkınma ordusunda çalışırken sivil yaşamı için sermaye birikimi ya
pacaktır. 

Genelkurmay Başkanlığı uzmanlık gerektiren dallarda ihtiyaç duyduğu kadar er 
için Devlet 'Personel Kanununa talbi olarak isteklilerden 5 yılı geçmsmek üzere, istek
lilerin talebi üzerine eri kalkınma ordusuna aktarmaz ve 5 yıla kadar çalıştırabilir. 
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ÎZMtR MİLLETVEKİLIl NECCAR TÜRKOAN VE 63 ARKADAŞININ 
TEKLfFt 

İ l l i Sayılı Askerlik Kanununun 5 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 5 inci maddesıi aşağıdaki şekilde 
deği'ştirilmişltir. 

Madde 5. — Erbaş ve erler için muazzaflık hizmet süresi; Kara, Deniz, Hava Kuv
vetleri ile- Jandarma Genel Komultanlığında 6 ay savunma, 6 ay kalkınma eri olaraik 
12 aydır. Ancak 1076 sayılı Kanun hükmüne tabi yükümlülerden bu yükümlülüklerini 
istekleriyle veya seçim sonucu yedek subay adavı olmadıkları için erbaş-er olarak ye
rine getirecekler ile makbul bir özürü olmaksızın seçime katılmayanların hizmet süresi, 
aynı celbe tabiî olup yedek subay adayı olarak ayrılanların hiizmet sürelerinin yarısı ka
dardır.. 

Bu hizmetler, askerlik şubesinden sevk tarihinden 'başlar. Belirtilen sürelerden faz
la askerlik yapanların fazla hizmetleri askerlik çağının sonunda iki kat olarak düşülür. 

Bu Kanunun tespit ettiği esaslar dışında veya muazzaflık hazmetini yapmadıkça hiç
bir fent askerlik çağından çıkarılamaz. 

Kalkınma ordusunda görev yapan ere asgarî ücret üzerinden aylık ödenir. 
.Genelkurmay Başkanlığı, uzmanlık gerektiren dallarda ihtiyaç duyduğu kadar er 

için Devlet Personel Kanununa taibi olarak isteklilerden 5 yılı geçmemek üzere, istek-
liljerin taleibi üzerine eri kalkınma ordusuna ak'tarmaz ve 5 yıla kadar çalıştırabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 99) 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 13 . 10 . 1988 

Esas No. : 2/46 
Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET IMEOLİS1 BAŞKANLIĞINA 

l'zmlir Milletvekili Neccar Türkcan ve 63 Arkadaşının; 1111 sayıl! Aslked'ilk Ka
nununun 5 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanuin Teklifi, Komisyonumuzun 
13.10.1988 tarihli 8 İnci Birieşiımindie ilgili teklif sahibi ve Bakanlık temsilcilerinin iş
tirakiyle görüşüldü. 

Teklif ile, halen 18 ay olan muvazzaf askerlik süresinin 6 ay savunma ve 6 ay 
kalikMîıma eri olarak 12 aya indirilmesi; kalkınma eni olarak istihdamı edilecek perso
nele asgarî ücret üzerinden aylık ödenmesi ve uzmanlık gerektiren dallarda Genelkur
may Başkanlığının tespit edeceği miktarda erin, istekleri hallinde Devlet personel reji
mine tabi olarak 5 yılı gedmemek üzere çalıştırılması öngörülmektedir. 

Malûmları olduğu üzere, 1963 yılına kadar Kara ve Hava Kuvvetlerinde 2 yıl, 
Demiz Kuvvetlerinde 3 yıl olarak uygulanan askerlik hizmetli süresi zamanla kısaltıl
mış, son olarak 1 Mart 1985 tarihinde 3031 sayılı Kanun ile 18 ay olarak tespit edil
miştir. 

Dünyada gelişen teknolojiye paralel olarak harp, silah, araç ve gereçleri ile stra
tejik tetkik ve kaidelerdeki yeniliktir, harp sanatını komplike hale getirdiğinden Silahlı 
Kuvvetlerde dalba etkin eğitim ve öğretimi yapılmasını zorunlu kılmıştır. Muharelbe 
tüm birliklerin sert harekâtını içine aldığından erbaş ve erlerin de buna göre yetişti
rilmeleri gerekmektedir. Bu amacı sağlamak için hıalen uygulianmaikta olan askerlik 
süresi, yeterli ollmanjakla birlikte, tespit edilmiş asgarî süredir. 

Askerlik hizmeti ve Tü;rlk Silahlı Kuvvetlerinim! görev ve ısorumlululkları Anaya
sanın 72 noi maddesi ile 211 sayılı İç Hizmet Kanunu ve 1324 sayılı Genelkurmay 
Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunda açıkça ibelirti'lmiştir. 'Silahlı Kuvvet
lerin, kanunlarla belirlenmiş görev ve sorumlulukları dışına çıkılarak sivil hizmetlerde 
kullanılması mümikün görülımemek'tedir. 

Teklifte yer alan, Genelkurmay Başkanlığımın uzmanlık gerektiren dallarda ih
tiyaç duyduğu erleri istekleri halinde Devlet personel rejimine tabi olarak 5 yılı geç
memek üzere çalıştırabileceği yolundaki hüküm, 657 sayılı Kanunun Devlet memuru 
olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve smavı ka-
zanımalannın şart olduğunu hükme bağlayan 50 nci maddesi ile, geçici süreli görıev-
lendirme ve şartlarını düzenleyen ek maddelerine de ters düşmektedir. Ayrıca böyle 
bir uygulama istihdamı 'olumsuz yönde etiki'l'eyeoektir. 
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Diğer taraftan Silahlı Kuvvetlerde uzman erbaş istihdamı üçün 3269 sayılı Kanun 
çıkarılmış, fakat yeteri kadar istekli bulunamadığından 28.5.1988 tarihli ve 3466 sa
yılı Uzman Jandarma Kanunu yürürlüğe konularak bu Kanunda uzman erbaşlığı ca
zip hale getiren hükümlere yer verilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan uzun müzakerelerden sonra kifayet kabul edilmiş 
ve maddelere geçilmesi oylandığında, yukarıda açıklanan gerelcçeler ışığında, teklifin 
maddelerine geçilmesi kabul edilmediğinden Teklif Komisyonumuzca reddolunmuş -
tur. 

Başkanı Başkanvekili 
Recep O. Ergun Gürbüz Yılmaz 

Kayseri Orduj 

Sözcü 
B. Cahit Gündüz 

îzrnir 

Üye 
Rıfat Diker 

Ankara 

Üye 
İsmet Tavgaç 

Bursa 

Üye 
İsmail Dayı 

Balıkesir 

Üye 
Lâtif Sakıcı 

Muğla 

Üye 
Mümtaz Güler 

Uşak 

Kâtip 
Mehmet Gürbüz Sakranlı 

Manisa 

Üye 
Abdullah Cengiz D ağyar 

- Antalya 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

tçeffl 

Üye 
Ramiz Sevinç 

izmir 

Üye 
İrfan D emir alp 

Samsun 

Üye 
Hasan Pertev Asçıoğlu 

Zonguldak 
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