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Sayfa 

1. — Kore Millî Meclis Başkanının daveti 
üzerine TBMM Başkanına refaket ederek 
Kore'ye gidecek heyete katılacak Milletvekil
lerine dair liste <5/4) 179:180 

B) Tezkereler ve Önergeler 180 
j . — Sakarya Milletvekili Turgut Sö-

zer'in, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
Sayılı Kanunla Değişik 81 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifini geri al
dığına dair önergesi (4/26) 180 

C) Danışma Kurulu Önerileri 180 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

17 Temmuz 1984 Salı gününden başlamak ve 
1 Eylül 1984 Cumartesi giâü saat 15.00'te 
toplanmak üzere tatile girmesine dair Danış
ma Kurulu önerisi 180 

2. — TBMM üyelerinin ödenek ve Yol
lukları Hakkında; TBMM Başkanı ve Dîvan 
Üyelerinin Temsil ödenekleri ile TBMM He
saplarını inceleme Komisyonunca Seçilen 
Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında; Başba
kan ve Bakanların Temsil ödenekleri ile Dı
şarıdan Atanan Bakanların ödenek ve Yol
lukları Hakkında Kanun teklifleri ile 29.4.1959 
tarihli ve 7258 sayılı Futbol Müsabakaların
da Müşterek Bahis Kanununa Bir Ek ve Bir 
Geçici. Madde Eklenmesine Dair Kamun Ta
sarısının 48 saat geçmeden gündeme alınması 
ve H m görüşmelerinin bitiminde görüşülme
sine dalir Danışma Kurulu önerisi 180:181 

VI, — PLAN GÖRÜŞMELERİ 1$J 
1. — Beşinci Beş Yıllık (1985 - 1989) 

Kalkınma Planının 16.10.1962 Tarihli ve 77 
Sayılı^ Kanunun 1 inci Maddesine Göre Su
nulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/463) 
(S. Sayısı : 100) /181:220,231:234 

Vtt. — KANUN, TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DlĞER İŞLER 221 

1. — Zonguldak Milletvekili Pertev Aş-
çıoğlu, Kahramanmaraş, Milletvekili Mehmet 
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Sayfa 
Turan ©ayezit ve Balıkesir Milletvekili Mus
tafa Çorapçıoğlu'nun, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukla
rı Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (2/129) (S. (Sayısı : 
108) 221:224,228,235:238 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare 
Amirleri Yozgat Milletvekili Lütfullah Kaya-. 
lar, Afyon Milletvekili M, Şükrü Yüzbası-
oğlu ve.Giresun Milletvekili Turgut Sera Ti-
rali'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri 
file Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları
nı İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi 
Üyenin Ödeneği Hakkında Kanun Teklifi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/131) 
(S. Sayısı : 109) 224:225,228 J239:242 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İda
re Amirleri Yozgat Milletvekili Lütfullah Ka
yalar, Afyon Milletvekili M. Şükrü Yüzbaşı-

Sayfa 
oğlu ve Giresun Milletvekili Turgut Sera Ti-
rali'nin Başbakan ve Bakanların Temsil Öde
nekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların öde
nek ve Yollukları Hakkında Kanun Teklifi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/130) 
(S. Sayısı : 110) 225:227,228,243:246 

4. — 29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Fut
bol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Ter
tibi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve ©ir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/541) (S. Sayısı : 111) 227:228,247:250 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 229 

229 A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Şanhurfa Milletvekili Vecihi Atak-

h'nın, teşvik tedbirlerinden faydalandırılma
yan bir fabrikaya ilişkin sorusu ve Başbakan 
Turgut özal'ın yazılı cevabı (7/105) 229,230 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TJB.MM. Genel Kurulu 12.7.1984 Perşembe gü
nü saat 14.00'te açıldı. 

ölüm cezasına mahkûm edilen Osman Yılmaz, 
Muhsin Kehya ve Mustafa Gülnar haklarındaki 
dava dosyasının geri verilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/474) okundu, Adalet Komisyonunda bu
lunan dosyanın geri verildiği bildirildi. 

Beşinci Beş Yıllık (1985 - 1989) Kalkmma^Pla-
nının (3/463) l(S, Sayısı : 100) tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamlandı. 

13.7.1984. Cuma günü saat 14.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saaJt 20.05'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yıldırım Akbulut 

Kâtip #ye 
Çankırı 

Saffet Sakarya 

Kâtip Üye 
İçel 

Durmu$ Fikri Sağlar 

II. — BU TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu 13.7.1984 Cuma günü saat 
14.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Birinci Oturum 

Kore Millî Meclis Başkanının daveti üzerine 
TBMM Başkanına refakat ederek Kore'ye gidecek 
heyete katılacak milletvekillerine dair liste Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, 6831 sayılı 
Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla Değişik 81 
inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifini (2/37) geri aldığına dair önergesi okundu, tek
lifin geri verildiği bildirildi, 

Danışma Kurulunun ı 
Türkye Büyük Millet Meclisinin 17 Temmuz 

1984 Sah gününden başlamak ve 1 Eylül 1984 Cu-
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martesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile 
girmesine dair 20 numaralı önerisi ile, 

TBMM üyelerinün ödenek ve Yollukları Hakkın
da (2/129) (S.; Sayısı : 108); TBMM Başkanı ve Di
van Üyelerinin Temsil ödenekleri ile TBMM Hesap
larını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üye
nin Ödeneği Hakkında (2/131) (S. Sayısı : 109), Baş
bakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan 
Atanan Bakanların ödenek ve Yollukları Hakkında 
(2/130) (S. Sayısı : 110) kanun teklifleri ve 29.4.1959 
tarihli ve 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müş
terek: Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
(1/541) (S. Sayısı : 111) 48 saat geçmeden gündeme 
alınması ve Plan görüşmelerinin bitiminde görüşül
mesine dair 21 numaralı önerisi; 

Kabul edildi. 

Beşinci Beş Yıllık (1985 - 1989) Kalkınma Planı 
(3/463) (S. Sayısı : 100) ile ilgili gerekçeli geri verme 
önergelerinin görüşülmesi tamamlanarak 3, 5, 7, 15, 
18, 19, 20 ve 22 numaralı önergelerin dikkaite alın
ması kabul edildi. Hükümetin bu (konuda bir rapor 
hazırlamasına limkân vermek amacıyla birinci otu
ruma 17.30'da son verildi. 

İkinci Oturum 
Genel Kurulca dikkate alınması kabul edilen se

kiz adet gerekçeli geri verme önergesine ilişkin Hü
kümet raporu görüşülerek Planın tümü değişik şek
liyle açık oya sunuldu ve 153 ret oyuna karşılık 203 
oyla kabul edildi. 

Tasarılar 
1. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sa

natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Bir Fıkrasının Kaldırılmasına ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı (1/542) (Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.7.1984) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti 
Arasında 3 Mayıs 1984 Tarihli Emlak ve Emlak 
Haiklanna Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 

Başbakan Turgut özal, Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının kabulü dolayısıyla Genel Kurula teşek
kür eden bir konuşma yaptı. 

Plan görüşmelerinin 'bitiminden sonra görüşülme
si kararlaştırılmış olan : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek 
ve Yollukları Hakkında (2/129) (S. Sayısı : 108), 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan 
Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplarım inceleme Komisyonunca Se
çilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında (2/131) (S. 
Sayısı : 109) ve, 

Başbakan ve Balkanların Temsil Ödenekleri ile 
Dışarıdan Atanan 'Bakanların ödenek ve Yollukları 
Hakkında (2/130) (S. Sayısı : 100) 

Kanun teklifleri ile, 
29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Müsaba

kalarında Müşterek. Bahisler Tertibi Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısının (1/541) (S. Sayısı : 111), 

Maddeleri kabul edildi, tümleri açık oya sunul
du; oyların ayrımı sonucunda kabul edildikleri ve ka
nunlaştıkları açıklandı. 

Alınmış olan karar gereğince 1 Eylül 1984 Cu
martesi günü saat 15.00'te toplanılmak üzere birleşi
me saat 20.52'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yıldırım Akbulut 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Hatay Samsun 
Mustafa Murat Sökmenoğlu Süleyman Yağcıoğlu 

Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/543) (Dışiş
leri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.7.1984) 

3. — İstanbul Belediyesine 'Boğaz Köprüleri Ge
çiş Ücretlerinden Pay Verilmesi ve 18.11.1983 Tarihli 
ve 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununun 15 inci Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 0/544) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 12.7.1984) 

4. — Kalkınmada öncelikli Yörelerde Sözleşmeli 
Hazine Avukatı Çalıştırılması Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/545) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12^.1984) 

II — GELEN KÂĞITLAR 

13 . 7 . 1984 Cuma 
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5. — Lütfi Okan'a Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı (1/546) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna)- (Başkanlığa geliş ta
rihi : 12.7.1984) 

6. — Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazmi
nat Kanunu Tasarısı (1/547) (İçişleri; Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.7.1984) 

7. — 15.5.1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumî Ha
yata Müessir Afetler Dolayısı tle Alınacak Tedbir
ler île Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 3 Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/548) 
(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.7.1984) 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 2 Ar

kadaşının; 9.7.1945 Tarih ve 4792 Sayılı Sosyal Si* 
gortalar Kurumu Kanununun 28.6.1978 Tarih ve 
2158 Sayılı Kanunla Değişik 20 inci Maddesinin İki 
Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir Fıkrasının Yürür
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi. (2/133) 
(Plan ve 'Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 11,7.1984) 

2. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 2 Ar
kadaşının; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
80 inci Maddesinin 3 ve 4 üncü Fıkralarının Değiş
tirilmesi ve 5 inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
ması . Hakkında Kanun Teklifi, (2/134) (Sağlık ve 
Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 11.7.1984) 

3. — İstanbul Milletvekili 'Bilâl Şişman ve 2 Ar
kadaşının 17.7.1964 Tarîh ve 506 Savılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 140 ıneı Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi (2/135) (Sağlık ve Sosyal İş
ler; Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi :-U.7.1984) 

4.. — İstanbul Milletvekili Kemal Özer ve 2 Ar
kadaşının; Madencilik İşkolunda Çalışanların Eğitil
meleri Hakkında Kanun Teklifi; (2/136) (Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.7.1984) 

5. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 2 Ar
kadaşının; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun Bir Bent ile Bir Fıkrasının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/137) (Sağ
lık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.1984) 
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6.; — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 12 Ar
kadaşının; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Geçici 8 inci Maddesinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/138) (Millî Eğitim; 
Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 12.7.1984) 

Tezkereler 
1. — Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Ano

nim Şirketinin 1983 Yılı Faaliyetleri, Bilanço. Kâr ve 
Zarar Hesaplarının Sunulduğuna Dair Başbakanlık 
Tezkeresi. (3/486) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.7.1984) 

2. — Muzaffer öztürk ve Sedat Yılmazsoy Hak
larındaki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/487) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 12.7.1984) (1) 

3. —. Harun Kartal, Aslan Tayfun özkök, Ahmet 
Fazıl Ercüment Özdemir, Aslan Şener Yıldırım, Sa
dettin Güven ve Baki Altın Haklarındaki ölüm Ce
zalarının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi.; (3/488) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 12.7.1984) 

Raporlar 
1. — Fırat Üniversitesinin 1976, 1977, 1978, 1979, 

19«0, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildi
rimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/343, 
3/142, 1/344, 3/143, 1/345, 3/420; 1/346, 3/421; 1/347, 
3/422; 1/348, 3/423; 1/349, 3/144) (S. Sayısı : 102) 
(Dağıtma tarihi : 13.7.1984) (GÜNDEME) 

2. — Kayseri (Erciyes) Üniversitesinin 1979, 1980, 
1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun Tasa
rıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimle
rinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke* 
releri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/367, 3/344; 
1/368, 3/345; 1/369, 3/346; 1/370, 3/158) (S. Sayısı : 
103) ((Dağıtma tarihi : 13.7.1984) (GÜNDEME) 

3. — İstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğ-
lu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/455) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 13.7.1984) 
(GÜNDEME) 

I (1) Komhyon raporunu verdikten sonra, karar 
I düzeltilmesi talebi üzerine Başbakanlıkça geri alın-
I mıştı., 
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4. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Konuk-
sever'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/456) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tarihi : 
13.7.1984) (GÜNDEME) 

Si — Zot-guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, 
Kahramanmaraş, Milletvekili Mehmet Turan Baye-
zit ve Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 
nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Öde
nek ve Yollukları Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/129) (S. Sayısı : 108) 
(Dağıtma tarihi : 13.7.1984) (GÜNDEME) 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idare Amir
leri Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Afyon 
Milletvekili M. Şükrü Yüzbaşıoğlu ve Giresun Mil
letvekili Turgut Sera Tirali'nin, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil öde
nekleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları
nı İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
ödeneği Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/131) (S. Sayısı : 109) (Dağıt
ma tarihi : 13.7.1984) (GÜNDEME) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amir
leri Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Afyon 
Milletvekili M. Şükrü Yüzbaşıoğlu ve Giresun Mil
letvekili Turgut Sera Tirali'nin Başbakan ve Bakan-

BtRİNCİ O' 
Açılma Saat 

BAŞKAN : Başkanvekfli 
KÂTtP ÜYELER : Mustafa Murat SÖKMENO* 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük M 

IV, — YOK 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEI 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekfli Yıldırım AKBULUT 
KÂTtP ÜYELER : Mustafa Murat SÖKMEN OĞLU (Hatay), Süleyman YAĞCIOĞLU (Samsun) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 inci Birleşimini açıyorum. 

IV, — YOKLAMA 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'a kadar yok
lama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır. 

lann Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Ba
kanların ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun Tek
lifi ye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/130) (S. 
Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 13.7.1984) (GÜN
DEME) 

8. — 29.4.1959 Tarihli ve 7258 Saydı Futbol Mü
sabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında 
Kanunun Baz» Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Ka
nuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu,Rapo
ru (1/541) (S. Sayısı : 111) '(Dağıtma tarihi : 13.7.1984) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — 'Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgıTin, 

Balıkesir İli içme ve kullanma suyu ihtiyacına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/130) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.1984) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. —r Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, ye

minli özel bürolarca yapılan tapu takip işlemlerine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/144) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.7.1984) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
primlerini ödemeyen Bağ-Kur üyelerinin durumuna 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/145) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.7.1984) 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Kore Millî Meclis Başkanının daveti üzerine 

TBMM Başkanına refakat ederek Kore'ye gidecek he
yete katılacak milletvekillerine dair liste (5/4) 
j BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir 
tezkeresi vardır, okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Kore Millî Meclis Başkanının Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanını, refaketinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden bir heyetle birlikte Kore'yi ziyaret et
mek üzere vaki davetlerine icabat edilmesi, Genel 
Kurulun 26 Haziran 1984 tarihli 83 üncü Birleşiminde 
uygun görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanunla değişik 
5 ve 1 inci maddeleri gereğince siyasî parti grupları
nın gösterdiği adayların adları Genel Kurulun bilgile
rine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Hayrettin Elmas Mekin Sanoğlu 
İstanbul Manisa 

Ali Rıza Akaydın Mehmet Kara 
Çorum Trabzon 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Sakarya Milletvekili Turgut SÖzer'in, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 Sayılı Kanunla Deği
şik 81 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifini geri aldığına dair önergesi (4126) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, içtüzüğün 76 
ncı maddesine göre verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6831 Sayılı Orman Kanununun 1744 Sayılı Ka

nunla Değişik 81 inci Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifimi (2/37 İçişleri, Tarım Orman 
ve Köy İşleri Komisyonlarına, Başkanlığa geliş tarihi: 
1.3.1984) geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Turgut Sözer 

Sakarya 
BAŞKAN — Söz konusu teklif Tarım Onman ve 

Köy İşleri Komisyonunda görüşülmüş ve raporu Baş
kanlığa intikal etmiştir. Henüz basılıp gündeme girme
miştir. Adı geçen teklif, sahibine geri verilmiştir. 

13 . 2 .1984 O: 1 

C) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 Temmuz 

1984 Salı gününden başlamak ve 1 Eylül 1984 Cumar
tesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girme
sine dair Danışma Kurulu Önerisi 

BAŞKAN — İki adet Danışma Kurulu önerisi var
dır, okutup ayrı ayçı onayınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu önerisi : 
No : 20 Tarih : 11.7.1984 
Danışma Kurulunun 11.7.1984 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
17 Temmuz 1984 Sah gününden başlamak ve 1 Eylül 
1984 Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
tatile girmesi önerilmiştir. 

ıNecmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekiii HP Grubu Görevlisi 
Hasan Pertev Aşçıoğlu Mehmet Turan Bayezit 

MDP Grubu Görevlisi 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — TBMM üyelerinin ödenek ve Yollukları 
Hakkında, TBMM Başkanı ve Divan Üyelerinin 
Temsil Ödenekleri ile TBMM Hesaplarını İnceleme 
Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği 
Hakkında, Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenek
leri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yol
lukları Hakkında Kanun teklifleri ile 29.4,1959 tarihli 
ve 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Ba
his Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden gün
deme alınması ve Plan görüşmelerinin bitiminde gö
rüşülmesine dair Danışma Kurulu Önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun ikinci önerisini 
okutuyorum : 

Danışma Kurulu önerisi : 

No : 21 ' Tarih : 13.7.1984 

13.7.1984 tariMi Gelen Kâğıtlarda yayınlanan ve 
basılıp dağıtılmış bulunan : 

1. 108 sıra sayılı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Üyelerinin ödenek ve Yollukları Hakkında Ka
nun Teklifinin, 
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2. 109 sıra sayüı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ba|kanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını înceleme 
Komisyonunca Seçilen Denetçi üyenin ödeneği Hak
kında Kanun Teklifinin, 

3. 110 sıra ısayılı, Başbakan ve Bakanların Tem
sil ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların öde
nek ve Yollukları Hakkında Kanun Teklifinin, 

4. 111 sıra sayılı, 29.4.1959 tarihli ve 7258 sa
yılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Ter
tibi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının, 

48 saat geçmeden gündeme alınması ve Plan gö
rüşmelerinin bitiminde görüşülmesi önerilmiştir. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
ANAP Grubu HP Grubu 

Başkanvekili Temsilcisi 
Pertev Aşçıoğiu 'M. Turan Bayezit 

MDP Grubu 
Temsilcisi 

Mustafa Çorapçıoğlu 
BALKAN — Danışma Kurulu önerisini onayınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

VI. — PLAN GÖRÜŞMELERİ 

i. — Beşinci Beş Yıllık (1985-1989) Kalkınma Pla
nının 16.10.1962 Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 1 inci 
Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tez
keresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/463) 
(S. Sayısı: 100) (1) 

BAŞKAN — Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. An
cak, verilmiş olan önergeler vardır, bu 'kısımda öner
gelerin görüşülmesine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon?.. Buradalar. 

Sayın milletvekilleri, bu ana kadar Başkanlığa ve
rilmiş bulunan 22 adet geri verme önergesi vardır, 
önergeleri ayrı ayrı okutup işleme koyacağım. 

Geri verme önergesinin gerekçesi üzerinde Komis
yon, Hükümet ve önergedeki birinci imza sahibi ve
ya onun göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilir; 
konuşma süresi Genel Kurulun aldığı karar uyarınca 
10 dakikadır. 

1 numaralı önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planının (Makıro Ekonomik Politikalar) bölümünün 
ithalat ile ilgili kısmında 87 numaralı paragrafın so
nuna aşağıdaki fıkranın eklenmesi için Planın Hü
kümete geri verilmesini arz ve teklif ederiz. 

(1) 100 S. Sayılı Basmayazı 9.7.1984 tarihli 86 ncı 
Birleşim Tutanağına eklidir. 

(Eklenecek fıkra : Ziraî ve sınaî ürünlerimizi ko
ruma amacıyla gerektiğinde ithalatla miktar tahdit
leri ve yasaklamalar yapılacaktır) 

Fenni jfcslimyeli Kadri Altay 
Balıkesir Antalya 

Rıfat Bayazıt Ferit Melen* 
Kahramanmaraş Van 

Işılay Saygın 
İzmir 

GEREKÇE : Hükümet 1984 yılı dış ticaret reji
mine ait karar ile ithalatta tam bir liberasyon poli
tikası uygulamaya başlamış, miktar tahditlerini, ko
taları ve ithal yasaklarını kaldırmıştır. Uygulanan it
hal serbestisi ile pazarımız her türlü yabancı menşeli 
mala açılmıştır. Hükümetin izlemekte olduğu bu po
litika esasları, sakıncalarına ve genç sanayimiz için 
yarattığı tehlikelere rağmen, Beşinci Kalkınma Pla
nına mal edilmek suretiyle, bir devlet politikası ha
line getirilmek istenmektedir. 

Tarım ürünlerimizle sanayimiz mamullerinin mali
yet, kalite ve bakımlarından iktisaden gelişmiş mem
leketlerin ileri derecede gelişmiş tarım ve sanayi ma
mulleri ile rekabet edebilecek bir seviyeye getirilme
den ithalatın serbest bırakılması, tarımımız, özellikle 
sanayi kuruluşlarımız için çok tehlikeli bir teşebbüs ol
muştur. 

Yerli-yabancı ürünler ve mamuller arasındaki fiyat 
farklarının Gümrük Resmi ve» fon alınmak suretiyle 
dengelenmesinin kolay olmayacağını Cumhuriyet, dö
nemindeki tecrübeler açıkça göstermiştir. Bu tür ko
ruma usulü, kurulu sanayi için bir ölçüde etkili olsa 
bile, yeni yapılacak yatırımlar için yeterli ve güven 
verici bir teşvik olamaz. 

— 181 — 



T. B. M. M. B : 90 13 • 1 . 1984 0 : 1 

Hızlı bir süratle sanayileşmeye mecbur olduğu
muz bir dönemde sanayileşme hareketini durdurma 
ve yavaşlatmaya neden olunduğu takdirde, liberas
yon, fedakârlık yapılması ve miktaır tahditlerine gi
dilmesi kaçınılmaz hale gelebilir. 

Teklif ettiğimiz değişiklik ile buna imkân verilmek 
istenmiştir. 

Yüce Meclisimizin takdirine arz olunur. 
BAŞKAN — Önerge hakkında söz isteyen var mı?. 
'Buyurun Sayın Melen. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; Hükümetin dışa açılma politikası, 
biliyorsunuz, aynen plana da aktarılmıştır. Planın 87, 
88, 89 ve 90 numaralı paragraflarında yer alan po
litika düzenine göre, ithalat tamamen libere edilmiş
tir ve bu tarihten sonra dışarıdan gelecek bütün mad
deler serbestçe Türkiye'ye girecektir. 

Muhterem arkadaşlar; bu rejimle, bu politikayla 
30 yıldan beri takip edilen ithalat politikası ters çev
rilmiştir. Evvelce liberasyona tabi tutulan mallar tek 
tek sayılır, tahdide tabi tutulan maddeler tek tek sa
yılır ve ne miktarda ithalat yapılacağı sayılırdı, onun 
dışındaki maddeler yasaklar arasındaydı. Bu sistem 
ters çevrilince, bu defa girmesi yasak edilmeyen mad
deler dışındaki maddeler Türkiye'ye tamamen serbest 
olarak girecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bir bakıma bu ileri bir 
adımdır. Dışa açılma kararıyla, ekonomimiz dış eko
nomiyle dengeli hale getirilecektir; fakat Türkiye'nin 
şartlan sanıyorum ki böyle bir liberasyon politika
sına tahammül edemez. Cumhuriyetin 50 yılında çöpü 
çöp üstüne koyarak vücuda getirdiğimiz sanayi, bu 
politikayla, liberasyonla bir hamlede dışın sert reka
betine maruz hale girmiştir. Bu sanayiin büyük bir 
kısmının kendisini koruyacağına ihtimal vermiyo
rum. Filvaki gümrük himayesiyle son zamanda ihdas 
edilen bazı fonlarla bu himaye temin edilmek isten
miştir; ancak bu, kurulu sanayie bir dereceye kadar 
himayesini sağlasa bile, bundan sonra kurulacak sa
nayi için teşvik olamaz. Korkuyorum ki, bu tehlike 
yüzünden sanayileşmeye mecbur olduğumuz bir dö
nemde Türkiye'de yeteri kadar yatırım yapılmasın. 

Üçüncü Plan Döneminde Türkiye'nin Ortak Pa
zara girmesi dikkate alınarak, sanayimizin dış reka
bete dayanması için bazı tedbirler alınmıştı ve Ortak -
Pazara girdiğimiz tarihe kadar bu tertiple tamamlana
cak ve sanayimiz gelişmiş memleketlerin çok gelişmiş 
sanayileriyle rekabet eder güce kavuşturulabilecekti; . 
ama ne yazık ki enflasyon döneminde bu tedbirler ta

mamen tatbik edilememiş ve bugün sanayimiz henüz 
dış ekonominin gelişmiş sanayii ile rekabet edecek gü-
je kavuşmamıştır. Bu tarz politika devam ettiği tak
dirde sanayimizin bir kısmının kapanacağına ben mu
hakkak nazarı ile bakıyorum. Dediğim gibi, kurulu 
sanayi bir derece kendisini koruyabilse bile, bu po
litika, ilerisi için yatırım yapmaya imkân vermez, teş
vik edici olmaz ve güven vermez. Bilhassa, bir müs
teşarın dudakları arasından çıkacak bir kelimeyle de
ğişebilecek bir politikaya hiç kimse güvenerek milyar
larca lira yatırım yapmak teşebbüsünde bulunmaz. 

Bundan dolayı, bu maddenin sonuna, Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planının liberasyona ait bu kısmı
nın sonuna tehlike doğduğu takdirde, sanayimiz re
kabet edecek güce kavuşmadığı takdirde kotalar ih
dası veyahut yasaklar konulması için bir hüküm tek
lif ediyorum. Böyle bir ıstılahın Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planına konulmasında fayda var, aksi hal
de Hükümet, politikasında değişiklik yapma imkânı 
bulamayacaktır. Böyle bir tehlike zuhurunda, behe-
mahal o zaman bir plan tadili yapmak zorunda ola
caktır. Hükümetin böyle bir değişiklik yapmasına ha
cet kalmadan icabında böyle bir tedbirin süratle alın
masına imkân veren bu teklifin kabul edilmesini rica 
ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Kaya Erdem; 
buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM* 
CISI İSMET KAYA ERDEM (fzmir) _ Sayın Baş
kan, kıymetli millidfcvöklleni; önergede sınaî ve ziraî 
mamullerle alakalı ithalatta miktar tahidMed konul
ması öngörüflmekted'ir ve Sayın Melen açıklatmasında 
-da, gerektiğinde ithalat rejimindeki bazı maddelerin 
yasaklanma imkânlarının ve gerektiğinde de belirli 
miktarlarda İthalatına imkân verilmesinli sağlamak İçin 
'bu önergeyi verdiğini söylemektedir. 

'Bizim bugünkü ithalat rejimimizde; yasak malılar 
ve müsaadeye ıtalbi mallar vardır, onun dışımda ka
lanlar da serbest olarak tespit ödiHmıişıtk. Zaman 'içe
risinde de bu miktarların; liberasyonun, gelişmenin 
paralelinde azalması esastır. Bu balkımdan, zaten Sa
yın MeHen'in arzu ettiği gibi gerekfciğinde HÜkümöüin, 
müsaadeye tabi veya yasak mallar ©stepinde, yetkisi 
vardır; koyma imkânları bugünkü bizim getirdiğimiz 
slîstem'in kendi içinde mevcuttur. Dolayısıyla, zamaın 
içeri'siinde biz, mevcut yasak listesinde ve müsaadeye 
tabi olanlarında serbesitüıyete gidilmesini bir plan da-
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hilinde önermekteyiz. Liberasyonun, dışa açılmanın 
bizim sanayimizde kalite yüksekliğini "sağlayacağı ve 
her yönüyle de sanayimizin geHşjmesine yandım ede
ceği kanaatindeyiz. 

'Bu yönüyle 'de önergenin kabul ediıknesine karşı
yız ve zaten ihtiyaç da olmadığı görüşündeyim, 

TeşeSkfcür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başka ısöz isteyen?.. Yok. 
Geri verme gerekçesiinin dikkate alınıp alınmama

sını oylarınıza sunacağım : Geri verme gerekçesinin 
dikkate atamasını kabul edenîer... Kabul etmeyenler... 
kalbu'l edilmem'işCir. 

2 numaralı önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaışlkanOığına 
Genel Kurulda görüşülmekte o'lan Beşinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planlında 16.6.1984 gün ve 18433 sa
yılı Resmî Gazetenin mükerrer nüshasında yayınla
nan Beşinci Beş Yıfllılk Kalkınma Planının temel (he
defleri ve stratejisi ve 19 Aralık 1983 günü Türkiye 
Büvü'k MiMet Meclisinde okunan Hükümet Programı 
muvacehesinde kalkınmada öncelikli yörelerin 'hızla 
geliştirilmesi ve bu yörelere götürülecek hizmetlerin 
yapılması ve tamamlanmasını teminen somut ve spe
sifik bir aidim ölabiillmesi için özel dliaraik 1 trilyon 
Türk Lirasının ayrılması uygun ve ilüzumlu görül
müştük 

Müşterek 'imzalı Önergemizin gerekçesli ekte su
nulmuştur. 

önergemizin kabulüyle gereğî'riin yerine getirtl-
meşini arz ederiz. 

Gereikçe : 
1, Kalkınma Planlarının hedefi dkortomik kal-

kaımayla beraber sektörler ve bölgeler arasındaki 
dengesizlikleri gidermek, sağlıklı bîr sosyal bünye mey
dana gelinmektir, 

2, önceki planlar döneminde bazı ilerlemeler 
kaydedilmekle beraber bu amaç gerçekleştirilememiş-
tiiır. Bbonomlk kalkınma seviyeleri bakımımdan bu
hara Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde fark
lılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların süratle gide
rilmesi, kültürel ve ekonomik Ibütünlleşmenin sağlan
ması lüzumu takdir buyrulur. 

Beşinci Beş Yılık Kaf tana Planının getirdiği 
tedbirler bu lüzumun karşılanması bakımından yeterli 
değildir. 

3, Bu itibarla, Beşinci Beş Yıllık Plan Döne
minde kalkınmada öncelikli yöreler kalkınması ve ge

nel seviyeye getirilmesi içlin 1. trilyon Türk Lirasının 
tahsisat ayrılmasını Yüce Genel Kurulun yüksek tak
dirlerine saygılarımızla arz ederiz. 

Kâmran İnan M. Abdürrezak Ceylan 
•'•BîtÛs Siirt 

Muralt Sökmenoğllu Faik Tarımcıoğlu 
&atay Bitlis 

Süleyman Çelebi Mehmet Kocabaş 
Mardin İçel 

Rafet îbrah'itooğlu SalbahaMin Eryunt 
BMîs Erzurum 

imren Aykut A. Necla Tekinel " 
istanbul İstanbul 

Naci MSmaroğlu Işulay Saygın 
Siirt îzmiir 

Nazm'i önder Tevfilk Güneş 
Muş Kırşehir 

Ahmet Memduh Yaşa Namık Kemal Şemtıürk 
İstanbul İstanbul 

Musa Öğün Ali Ayhan Çetin 
Kars Çorum 

M. Arif Atatay Ayhan Fırat 
Adıyaman Malatya 

Ülkü Söylemezoğlu Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Kahramanmaraş Mardin 
Şeyhlmus Bahçeci Lezgin önal 

Diyarbakır Hakkâri 
Ahmet Sırrı Özbek Kadir Narin 

Adıyaman Diyarbakır 
Afi İhsan Elgin Mehmet Sa'it Erol 

tçel Hakkâri 
Ali Rıdvan Yulldırım 'Durmuş Fikri Sağlar 

Tunceli 'İçel 
Mahmut Attunakar Ayhan SakaMi'oğlu 

Diyarbakır Sakarya 
Turgut Halit Kunter Abdülkerim Yılmaz Erdem 

Rize Mardin 
Feyzulah Yıldinr Mustafa İzci 

Gaziantep Manisa 
Ahmet Süter Ertuğrul Gökgün 

tzm'ir Aydın 
Mustafa Çorapçııoğlu Turgut Yaşar Gülez 

Balıkesir Bolu 
Rıfat Bayaızıt Osman Bahadır 

Kahramanmaraş Tırabzan 
Rıza Tekin 

Slrtl 

BAŞKAN — önerge 'üzerinde söz almak isteyen?.. 

Buyuran efendim. (MDP sıralarından alkışlar) 
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F1AIÎK TARIMCIOĞLU (BMs) — Sayın Başkan, 
sayın ımiıİdCvelkller'i; b'ir haftadan beri yıülkıselk huzur
larınızda tartışılan ve bu sayede ancak kamuoyuna 
sunulan Beşinci Beş Yıllık Plan konusunda, lehte ve 
aleyhte söylenmedik söz kalmadı. Zaten bu kutsal 
çatı 'altonda söylenmemiş ısiöz de yok gibidir. 

Hükümet programlarıma b'ir göz atarsanız, ışıklı, 
umutlu kalkınma ^müjdeleri alırsınız. Asırların kro-
railkleştirdlği, giderek (bir çığ gibi büyüyen ao&yo - eko
nomik 'Sorunlar Ibir hamilede halledilecek gibidir. Üç 
aşağı Ibeş yukarı 'bütün hükümet programları, kalkın-
mâ planları (bu havadaldır. Beşinci Beş Yıllık Plan da 
bundan yeterince nasibini almıştır. 

Sayın Hükümetin Programımın 19, 39 ve 40 inci 
sayfalarında, başta Doğu: ve Güneydoğu olmak üze
re, kalkınmaada öncelikli yörelerin gel'iştirtlmesinlden 
(balhlsedüiHmişltir. 'Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 
temel hedefleri ve stratejisinde «Kalkınmada Ön
celikli Yörelerin Hızla Gd'iştirilmesi» başlığı altında 
'bazı sebep ve sonuçlar slöz konusu edilmişitir. Dev
letin ekonomik, sosyal, kültürel IkaDkınmayı sağlamak, 
sanayi ve tarımın yurt sathımda dengeli ve uyumlu 
şekilde hızla gelişmesini planlamakla görevli oldu
ğundan bahsedilmiştir. Planın temel amaçları açıkla
nırken, «iDoğu ve Güneydoğu bölgesi gibi kalkın
mada önceliği olan 'yörelerin gelişmesini hızlandır
mak, refahını yaygınlaştırmak» deyimi kullanılmıştır. 

Sayın milletvekilleri bütün bu güzel ve müjdeli 
sözler nereden (kaynaklanmaktadır? Niçin bunlara 'ih
tiyaç dulyulrneşltur? Yurdumuz asırların biriktirdiği 
sosyo - politik ve ekonomik sorunlarla boğuşur, hep 
peşlinden koştuğu çağdaş uygarlık trenini yakalama
ya çalışırken, 'inanılmayacak çelişkileriyl'e geMer ve 
bölgeler arasındaki açık ve bark dengesizliği ile aynı 
anda üç çağı 'birden yaşayan insanların var olduğu 
'gerçeği ille 'bunların acısı ve dramı ile 'birlikte yaşadı
ğımızı göz ardı edemeyiz. Devletin resmî rakamlarına 
şöyle (bir bakmak, meseleyi bütün çıplaklığıyla gözler 
önüne sermektedir. 

Plan destek çalışmalarından olan «Sosyal Geliş
meler» ikkabımın 703 ündü ve müteakip sayfalan, sat
hî de olsa, (bu gerçek göz önüne alınarak yazılmıştır. 
Resmî rakamlar acı, hazin, düşündürücü; fakat ek
siktir. Alyapı bazı yörelerde yok denecek kadar az
dır. Sanayi yatırım .oranları çok düşüktür. Fert başı
na dlüşen millî (gelir ortalaması, geri. kalmış Afrika 
ülkeleri seviyesindedir. Enerji, ısu, yöl, okul gibi vaz
geçilmez altyapı hizlme'tjleri, temel yatırım ihtiyacı 
dramatik tablolar vermektedir. Okul çağındaki çocuk 
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sayısı 'ile okula gidebilenler arasındaki dengesizlik ve 
uçurum, yarıniar için ıköltü ve tehlikeli sosyopofitifc 
'işaretler vermektedir. 

1983 istatistik /yıllığının 120 nd sayfasındaki, sağ
lık bölgelerine göre hekimlerin dağılış tablosu, Tür
kiye'nin gayri adil bir yapıya sahip olduğunu başlı-
başına ortaya koymaktadır. Van, Mu®, Bitlis, Hakkâ
ri illeri olarak hekim başına düşen insan sayısı 1976' 
da 12 bin, 1'982'ye göre 5429'dur. Kalkınmada ön
celiği olan iller ortalaması da hu rakama uygundur. 
Bu tabloyu uzatmak mümkündür. Asılında ıbiınlar, 
bilinmeyen 'şeyler değiılldir. Bil'inraesi lazım gelen ve 
üzerinde muhakkak durulması gereken buisus şudur : 

ıBir bünyede az gelişmişlik ve belirli (b'ir yerde araz 
varsa, bu araz tttîm bünyeyi yakından etkiler, sağ
lıksız talar. Sağlam bünye, bütün sistemleriyle uyum
lu ve denıgeli çalışan bünyedir. O sağlam bünye ile 
ancak baş döndürücü bir hızla yükselen ve öne ge
çen gelişmiş ülkelere yetişmek imkânı mümkün ola
bilir. Bir ayağı aksayan b'ir insanın, sağlam, moral ve 
teknik gücü yüksele bir maratoncuya yetiştiği görül
mem işitir. Sağlıksız başlayan büyüme, gelişmeyi de sağ
lıksız (kılar. Gelişmiş yerlere tabiî olarak kayma isti
dadı gösteren ekonomik ve sosyal akım, dengeyi gi
derek daha fazla bozar, erozyon önüne geçilemez hale 
gelir. Biraz ilgi, biraz teknik, biraz malddî çalışma üe 
bir nevi volan kayışları olarak değerlendirilmesi ge
reken kaynaklar, ancak o zaman devreye girme im
kânı îbulalbillir. Bir 'İstismar silahı olan bu dengesizli
ğin bir an önce ortadan kaldırılması artık acil bir hal 
almıştır. Bu güzel yurdumuz, bir bütün olarak den
geli, ad)il ve uyumlu gelişmesini ve kalkınmasını sağ
lamalıdır. 

Sayın milletvekilleri; işte bu İstismar silahını kul
lananlara bu silahı geri çevirmek, İstismar bataklığımı 
kurutmak, uyumlu ve dengeli bir kalkınmayı gerçek
leştirebilmek, bu sayede oluşacak hayat damarların
dan beslenen tüm uzuvların uygun sosyal ve kültürel 
bütünleşmesinin sağlanması ile daha sağlıklı ve kuv
vetli blir bünyeye sahip olabilmek için yüksek huzur-
larınızjdaki önergeyi kabul edelim. Bu önerge, Plan 
ve program hedeflerine ve 'ilkelerine uygun bir öner
gedir. Bu hedef ve 'ilkeleri kuvveden fiile çıkarmayı, 
onu spesifik hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu öner
genin kabulü ile beş yitik zaman dilimi içerisinde 
Sayın Hükümet bazı Ödenek aktarması baskılarına 
karşı da korunmuş olacaktır. Aksi halde Beş Yıllık 
Plan, «Söyle söyle, yalan da olsa hoşuma gidiyor» di
yen eski iÖsımaniı Valisinin buruk acısını dile getirir. 
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Doğu ive Güneydoğu bölgelerine mahsus çok yönlü, 
•bü'tüinleştirici özel kalkınma planları yapılması gere
kirken, sadece bu özlemi 'dile getirmekle yetinmek, ve 
bunu gerçekleştireh'ilmelk için somut adımlar atma
mak, öncelikle Hükümet Programındaki taahhütleri 
aklatır. Geri kalmışlık zilleti bir kader olarak temiz 
atomlara daha uzun yılar damgasını vuracaksa, çağ
daş uygarlık seviyesine nasıl ulaşabiliriz? 

Sayın milletvekilleri, (Birindi Beş Yıllık Plan Dö
neminde kalkınmada öncelÜıği Olan Doğu ve Güney
doğu bölgesindeki kamu yatırımlarının yalnızca yüz
de 19,61si, İkinci Plan 'Döneminde yüzde 174ri, Üçün
cü Plan (Döneminde yüzde 12,9'u gerçekleştiriîmiş-
Itir, 

IBüyüiyen ve gel'işen Türkiyelin genel konjonktü
rüne ıgöre hızlanan bk şekilde artarak büyümesi ge
reken yatırım rakamlarının giderek küçülmesi, artan 
nüfusa ve ihtiyaca göre nispî ol'araik sıfıra inmesi, ne 
hazin ve düşündürücü bir çelişkidir. 

Sayın mMetvekiİleri Keban, Türkiye'nin hayat ar
teridir. Yarın ıKarafkaıya ve Atatürk Barajları güne
ye ve 'Harran Ovasına can verecektir. Yarının büyük 
ve güçlü Türkiye'ısiinin heybetli silueti, güneydeki de-
riivasyon (tünellerinin ucumdan görülmektedir. Sosyal, 
kültürel ve ekonomik entegrasyonunu sağlamış, eği
tilmiş ve yetişmiş insanlarımı adil Ibir paydaşımla1 mut
lu etmiş güçlü Türkiye'nin Balllkanlar'da, Akdeniz'de, 
Ortadoğudaki tartışılmaz liderliğinin hazzını hep be
raber tadabilmek için bu önergeyi kabul etmemiz ve 
süratle kollarıswaıma!mız; gerekmekltedir. Bu tarihî an
da (bunu /bugün başaramazsak, bumun vebalini günah
sız, fakat böyle giderse bahtsız evlatlarımıza niçin 
ve ne hakla yüklemiş olalım? 

Hepinize saygıllarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Başka söz almak isteyen?.. 
'Buyurun Sayın Fırat. 
PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FİRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; kalkınmada öncelikli yörelerle ilgili 
olarak verimliiş bulunan değiştirge önergesi, aslında 
Plan ve Bütçe Kornişonumuzda da görüşülmüştür. 
Konu, Plan ve flütçe Komisyonunda görüşülürken 
uzun uzaldıya tartışılmıştır. Asılında, bu Beşinci Beş 
Yullılk Kalkınma Planı, bîr bütün olarak ele alınıp 
inceletildiği zaman, kalkınmada öncelikli yörelere fev
kalade önem veren planlardan biri olduğu görüle
cektir, 

Söz konusu önerge, Plan ve Bütçe Komisyonun
da reddedilmişti; reddedilme gerekçesi ise şu idi : Plan 

ve Bütçe iKomilsJyonunıda görüşülen bu değiştirge öner
gesi, orada ıda görüldüğü gibi, 1 trilyonluk bir yatırı
mı öngörmektedir Plan Dönemi boyunca, 1 trilyonluk 
b'ir yatırımın rakamsal ifadesi, rakam olarak konul
ması, üç şeye aykırıdır: 

L Plan /tekniğine aykırılık teşkil etmektedir. 
2. Planın tümünü bozucu bir mahiyet arz etmek

tedir, 
3. 1 trilyonluk bir yatırımı koyduğunuz andan 

'itibaren, kalkmamada öncelikli yöreleri 1 trilyonluk 
'bir yatırımla sınırlandırmış olursunuz ki, bu yanlış 
ohır. (MDP sıralarımdan gürültüler, «Olmaz, olmaz 
öyle şey» sesleri) 

Özelikle, şayet (burada 2 (trilyonluk bir yatırım 
yapılacaksa, bu yapılmamış bir şekle sokulmuş ola
bilir, 

ÖMBR KUŞHAN (Kars) — Olmaz, olmaz; özel
likle olmaz Öyle şey, özellikle Doğu milletvekili ola
rak.. i 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT ^Devamla) — Bunun için, bu
nun sürekti ve daimî bir hale gelebilmesi için, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda, özellikle bir başka değiş
tirge önergemi verilmiş ve Komisyonca kabul edilmiş
tir. O ıda şu idi : 

Kalkınmakla öncelikli yörelerin kalkınmasını hızla 
gerçekleştirebilmek için, planın tekniğine uygun temel 
bir hedef olarak hdiriilebillmesi için, 745 inci (ki, 
simidi 740 inci madde oldu) maddeye ilave üç un
sur gdtlirilldi. Müsaadenizle ben, hem bu bölümü oku
yup ve hem ide meleri getirmiş olduğunu sizlere arz 
etmeye çalışacağım'. (MDP sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibe müda
hale etmeyiniz efendim* ~ 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT ı(Devamla) — «Kalkınmada ön
celikli yörelerde planlanacak odan sanayi Önemli öl
çüde mevcut potansiyel kaynakları harekete geçirecek 
ve söz konusu .bölgelerin gelişmesinde itici güç ola
bilecek sektörlerde gerçekleştirilecektir. Bu amaçla, 
söz konusu bölgelere götürülecek yatırımlarla, bu ya
tıranları destekleyecek altyapı yatırımlarının beraber
ce planlanması sağlanacaktır» denildikten sonra; «Her 
yıll bütçesinde yeterl'i ödenek ayrılacak, ayrıca bütçe 
idışı kaynaklardan da yararlanılarak Toplu Konut Fo
nuna benzer özel bir fon ihdasını öngörmüş bulun
makta ve böyle bir özel 'fon ihdas edilmiş olacaktır» 
denmekttediirv 

Arkadaşlar, bu özel ıfion ihdas edilmesiyle birlik
te keyfiyet Süreklilik arz etmektedir. Mevcut olan im-
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kânlardan, kaynaklardan istifade etmek suretiyle, kal-
Ikınmada öncelikli yörelerimizin -sürekli ve daimî ya
tırımlara kavuşmuş olma imkânı bu maddeyle getiril
miş olduğu için, SQZ konusu bu şekildeki 1 trilyonluk 
bir yaitırım, ancak rakamsal olarak belki büyük bir 
hususu ifade öder mahiyet 'göstermekte ise de, ger
çekten yatırımların sürekliliğini baltalayabilecek bir 
mahiyet arz ettiği için Komisyonumuz buna ka/tıla-
mama'kta, bilalkis, kalkınmada öncelikli yörelere di-
linebitecek yatırımların üç sekide olması .esasını ge
tirmiş olduğu için, (bunda pek fazla, büyük bir fay-
'da mülahaza etmemektedir. 

Tekrar ediyorum, bir, her yıl bütçesinde yeterli 
kadar kaynak; iki, bütçe dışı kaynaklar (ki, yurt dı
şından alınabilecek yatırımlar ve bu yatırımlar içeri
sinde hibe mahiyetinde olanlar da bu fona dahil edil
miş olacak); üçüncü bir ihusus ise, özel fon ilhdasım 
gerekli görmektedir. 

Bu bakımidan biz, bu 1 trilyonluk teklife kaitılmı-
ybr; Planda 'bel'ir't'llmıiş ve Komisyonumuzca kabul 
edilmiş olan maddenin aynı şekilde kalmasını tak
dirlerinize arz ediyor, saygılar sunuyorum efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan söz teetmiştir; (bu
yurun efertdim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu ile ve buna ilaveten kalkınmada öncelikli yöre
lerle ilgili yerilmiş olan 'teklifi, gerek Komisyon in
celemiş ve gerekse de biz mazarı itibare almi'şızdır. 

Yalnız hemen şunu ifade edeyim; Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu ile ilgili olarak belki birçok hükü
met programlarında vaatler ifade edilmiş, birçok ko
nular dile getirUm'iş; ama icraata geçilince, genellik
le o söylenenlerin pök yerine (getirilmediği de müşa
hede edilmiştir, 

İlik defa lolarak b'izim partimizin seçim beyanna-
mesiride ve akabinde ide Hükümet Programında, Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu başta olanak üzere, kal
kınmada öncelikli yöreler meselesi altı önemli mese
leden bir tanesi olarak ele alınmıştır ve gene Sayın 
Meclisin çok yakından bildiği gibi, geçtiğimiz altı 
ay içerisinde kalkınmada öncelikli yöreler Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu ile ilgili birçok kanunlarda teş
vik e'didi, yönlendirici ve (fonla ilgili .tedbirler de geti
rilmiştir. 

Misal vereceğim. Yaitırım indirimi, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu ve kaıllkıınmada öncelikli yörelerle 
ilgili olarak yüzde 100'e kadar çıkarılabiimekte/dir. 

Aynı şekilde, asgarî geçim indirimi 10 misline kadar 
artırılabilmektedir. Aynı şekilde Kamu Ortaklığı Fo
nu ve birbiriyle irtibatlandırılmış Konut Fonu dola
ylısıyla Konut Fonu, asgarî yüzde 11 miktarın gene 
bu bölgelerde istihdamı geliştirici yatırımlara ayrıca 
verileceği de, gene bizim getird'iğimiz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin tasvibine jmazhar olmuş kanunlar
la <şu geçirdiğimiz 6 ay içerisinde ele alınmıştır. 

Mesele bura'da bltmemektedir. Biz aynı zamanda 
Hükümet Programında, Doğu ve Güneydoğu Anatek^ 
lu ile ilgili olarak şu son getirdiğimiz .ek bütçede, 
yaitırımların gene ciddî bir kısmını ilave bir bütçe im
kânı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadblüya tahsis 
etmeye de karar vermişizdir. 

'Bütün bunların yanında, belki ilk defa bir Devlet 
Rakam, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve genellikle 
kalkınmada öncelikli yörelerle direkt olarak alakaîan-
mak'tadır ve bana devamlı olarak rapor vermekte
dir. Birkaç gün sonra Doğu Anadolu'ya seyahate gi
deceğim; Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Siirt'i dolaşa
cağım. Ondan sonra Erzurum, (Kars, Ağrı'ya gidece
ğim, 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Bingöl, 
Muş yine arada kaldı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bingöl'e de geliriz merak etmeyin., 

ÎBRAHÎM TAŞDEMİR (Ağrı) — Ağrı'dafci se
çim İç'in mi? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ağ
rı'daki seçimi hiç merak etmeyin, her halde kimin ka
zanacağı belli olur. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Biz bu işleri seçim için yapmıyoruz, 
Milletimiz ne için yaptığımızı çok iyi biliyor. 

ŞEYHMUS BAHÇEOÎ (Diyarbakır) — Geçim 
için -

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Biz 
bu 'işleri memlekete hizmet için yapıyoruz ve yaptığı
mızın da doğru olduğu kanaatindeyiz. 

Simidi muhterem arkadaşlarım, önergede olduğu 
gibi, ek olarak da söyleseniz, 1 trilyonluk ek bir yatı
rım programı yapmak bir kere plan tekniğine de uy
maz. B'u n&ye ektir? Yani program yapacak olan
lar bir taraftan kusar, Öbür tarafa 1 trilyon ek yapar
sa bir fark eder mi? (Bu da mümkün değildir. Onun 
için, bunu ben, sadece Doğudaki vatandaşlarımıza 
bir selam olarak -mütalaa ediyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) Biz, selam göndermiyoruz; (biz, iş 
ve hizmet yapmak istiyoruz. 
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Hepimize saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan «iBraiVo» sesleri, alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın B a l k a n . 
IKÂMIRAN İNAN (Büfe) — Söz i^iyionim Sayın 

Balkan. 
ÖMBR KOŞMAN (Kars) — önerge üzerinde söz 

istiyorum Sayın Safkan* 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, söz 

İşitiyorum. 
'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lülttfen, bir sa

niye efendüm, bir açddama yapmak lüzumunu hisse-
diyorum, 

Geri verme önergelerinin görüşülme usulü, ka
nunla ve İçtüzüğümüzle düzenlenmiiştir. Bu hüküm
lere göre, önerge sahibi, birinci frrıiza sahibi veyahut 
göstereceği bir kişi, hükümet ve kdmîsyon $oz alabi
lir., • -

Görüngümüz önergede de, önerge sahibi veyahut 
göstermîş olduğunu kabul ettiğimiz k%ı konuşmuş
tur. Ayrıca. Klorn'isyon konuştu ve Sayın Başbakan da, 
Hükümet adına konuşmacını yaptılar. 

Bu hüküm muvacehesinde başka bir sayın ımillet-
vekifine bu önerge üzerinde söz vermem mümkün de
ğildir. {ANAP, sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

KÂ'MRAN İNAN (BMIs) — Sayın Başkan, söz 
'işitiyorum. v V v 

(BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
KAMRİAN ıtNAIN (Büblîs) — Usul hakkında söz 

diyorum Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Nasıl bir açıklama? Yani «Usu! hak

kında» derkten bir söz hakkı doğmaz. Usulün neyine 
taalluk edecek efendim? 

IKÂ'MRAN İNAN (BîtMs) — Efendim, önergenin 
maksadı konusunda son olarak Sayın Başbakanın, <ta-
mamıyfla ökonom'ik ve sosyal mahiyetteki bir öner
geyi poTİMze ederek, «Doğudaki valtaridaşHara selam» 
şeklinde cevap vermesi bir usul ve bir izahı gerekti
rir. 

'BAiŞKİAN — Bunun (Usulle i%ili olduğunu kabul 
ekmiyorum efendim. (AINAP sıralarından «iBravo 
Başkan» sesleri, alkışlar) 

FERİT MELEN (Van) — Bu konuda benim de 
Plan ve Bütçe Komisyonuna verilmiş olan bir öner
gem vardı, önergem Komisyonda reddedildi ve ra
por?. konuldu. 

77 sayılı Kanuna göre, o önergemin de burada 
müzakere edilmesi lazım. Dikkate alınmadığı için, 
miüzakere edilmesini feÜyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun reddetmiş olduğu bir 
önergeyi burada konuşacağımızı zannetmiyorum. 

1 3 . 2 * 1 9 8 4 0 : 1 

FERİT MELEN {Van) — 77 sayılı Kanunu lüt
fen okuyun, 

'BAŞKAN *— Eğer bir önerge komisyon tarafın
dan kabul edMir, hükümetçe reddedilirse, o önerge 
görüşüiMir. . 

Müsaade ederseniz ilgili maddeyi okuyacağım efen-
dim< 

Sayın miffîdtvekiteri, bu konudaki iUgil'i madde
nin ilgili fıkrasını okuyorum : 

«Plan Me Karma 'Komisyon raporunun tümü 'üze
rinde Cumhuriyet Senatosu ve Miltet Meol'M Genel 
KuruM'arındaki konuşmater bittikten isonra, planın 
Hükümete geri verilmesine dair gerekçeli önergeler 
ile (şimdi Sayın Melen'in noktaJİadığı konuya geli
yoruz) Karma Komisyonca kabul edilip (ki, kendi" 
ifadelerine (göre komisyonca reddedilmiş) Hükümetçe 
benimsenmemiş olan geri verme gerekçeleri görüşü
lür.» O halde bizde bir yanılma yok efendim. (ANAP 
Sıralarından «İBravo Başkan» sesleri, alkışlar) 

Bu önergeye ait oylamanın açık oyk yapılmasına 
da'ir bir Önerge var efendim. 

Buna da gerek kanun, gerek İçtüzüğümüz müsa
ade elm'iyor. Şu sebeple : Kanun maddesi; Planın 
tlüimünün açılk oya tabi olduğunu amirdir. Biz Öner
geyi bu hükme dayanarak açık oya sunamayız. Ay
rıca; İçgüdümüzün önergelerin görüşülme usulüne 
taalluk ©den 88 imdi', maddesinin ilgili kısmını oku
yorum : 

«Daha sonra önergeler işaret oyu ile ayrı ayrı oy
lanır» O halde, burada işaret oyundan bateedilmek-
tedir, 

ŞURURİ BAKKAL '(Ankara) — Aksine karar 
yoksa Sayın Başkan* 

'BASKIAN — Lütfen efend'im. 
Ayrıca İçtüzüğümüzün 119 uncu maddesi; «Ana

yasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince işaret oyuna ya
hut gizli oya başvurulması1 zorunlu olmayan hallerde 
açık oylama yapılması en az onbeş milleitlvekilinin 
yazılı Jsttemiae bağlıdır» denümektedir. 

O halde, 88 inci maddede işaret oyuna başvurul
ması belirtildiği nedeniyle 119 uncu maddeden de is
tifade etmemiz mümkün değildir. 

Sonuç olarak; önergenin açık oylamasına dair iş
bu önergeyi işleme almıyorum. (ANAP sıralarından 
«tBravo» sesleri, alkışlar) 

Geri verme gerekçesinin dikkate alınıp alınmama
sını oylarınıza sunacağım : Geri verme gerekçesiinin 
dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 
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3 üncü önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Yüce Meclisimizde tetkik edilmekte olan Beşinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planımızın Beden eğitimi ve 
Spor Bölümündeki 598 inci paragrafının sonuna ek
lenmek üzere Türk gençlerinin yeteneklerini daha iyi 
ortaya koyabilmelerine ve uluslararası düzeyde ken
dilerini tanıtabilmelerine imkân verebilmek için «Ka
mu ve özel sektör kuruluşlarında çalıştırılan işçi sayı
sının belli bir nispeti kadar sporcu istihdam eden 
kuruluşlar teşvik edilecektir» cümtesinin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz.. ^ 

Saygılarımızla. 

M. Memduh,Gökçen 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 
Bursa 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Kemal Iğrek 
Bursa 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

Recep Kaya 
Bilecik 

BAŞKAN — Önerge hakkında konuşmak isteyen 
var mı? Yok. 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTtN FIRAT (Muş) —. Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katı
lıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergenin gerekçesinin dikkate alı
nıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum: Gerekçenin 
dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 üncü önergeyi okutuyorum: 

Meclis Başkanlığına 
Planın «Sağlık» başlığını taşıyan bölümünde, 

612 nci maddede «Sağlık hizmetlerindin koordineli bir 
şekilde tek elden yürütülmesi» 

Yine aynı maddede, «Tıbbî bakım hizmetlerinde 
mevcut yataklı tedavi kurumları arasında bütünleş
menin sağlanarak hizmetlerin verimli ve etkili hale 
gelmemesi» 

625 inci maddede de, «Kamu ve sigorta kurumla
rının kendilerine sağlık hizmeti vermek üzere teşkilat
lanmalarından kaçınılacak;-mevcut sağlık kuruluşla
rından faydalanılması esas olacak; bu yönde gerekli 
düzenleme yapılacaktır.» 

İbarelerinden, Sosyal Sigortalar Kurumunun sağ
lık kuruluşlarınm teşkilat ile birlikte Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanlığına devrinin öngörüldüğü sonu
cuna varılmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık kuruluşları, 
işçilerin ödedikleri vergi dışında ayrıca ödemiş olduk
ları hastalık sigortası primleri ile yine işverenlerin ça
lıştıkları işçiler için ödedikleri ve maliyetlere kattık
ları ve dolayısıyla işçinin ücreti mahiyetinde olan has
talık sigortası primleri ile yapılmıştır. 

Bu sebeple Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık 
tesisleri işçilerin öz malıdır. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına devredilmesi mümkün değildir. Geçmiş 
dönemlerde de el atılan bu konuda hata edildiği an
laşılmış ve haksızlık başında önlenmiştir., 

İşçilerimizin çok duyarlı olduğu bu konuda has
sas ve dikkatli olunması gerektiğinden, yukarıda be
lirtilen plan maddelerinin ekli teklife uygun olarak 
değiştirilmesini arz ederiz. 

TEKLİF 

612. Madde 1. Paragraf : 
«Sağlık Hizmetlerinin Koordineli bir şekilde yü

rütülmesi» 

612. Madde 8. Paragraf : 
«Tıbbi bakım hizmetlerinde mevcut yataklı tedavi 

kurumlarında hizmetlerin verimli ve etkili hale ge
tirilmesi,»; 

625. Madde 
625 «Kamu kurumlarının Sağlık Hizmeti vermek 

üzere teşkilatlanmalarından kaçınılacak; mevcut sağ
lık kurumlarından faydalanılması esas olacak; bu 
yönde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.» 

Kemal Özer 
İstanbul 

Feridun Şakir öjfcünç 
İstanbul 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Bilal Şişman 
İstanbul 

Y. Salih Güngörmez 
Kocaeli 

Neriman Elgin 
Ankara 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Mustafa Çelebi 
Hatay - . 

Şevket Taştan 
Sivas 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Cemal özdemir 
Tokat 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz almak is
teyen sayın üye?... 
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Sayın Kemal özer, buyurun efendim. 
KEMAfL ÖZER (İstanbul) — Sayın Başkan, Yü

ce Meçisin sayın milletvekilleri; Planın bizim için en 
mühim olan maddesi 625. inci maddesidir. 625 inci 
maddede aynen şöyle denilmektedir : «Kamu kurum
lan ve sigorta kurumlan kendilerinin sağlık hizme
ti vermek üzere teşkilatlanmalarından kaçınılacak; 
mevcut sağlık kurumlanndan faydalanılması esas ola
cak; bu yönde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.» 

1950 yılından beri Türkiye'de uygulanan Sosyal 
Sigortalar Kurumu Hastalık Sigortası, işçilerin ver
diği primlerle ve işçilerin adına işverenin verdiği 
primlerle kurulmuş hastanelerce karşılanmaktadır. 
Biz, sağlık hizmetlerinin birleşmesine karşı değiliz; 
ancak Türkiye'de genel sağlık sigortası taDbik edildi
ği zaman bütün hastanelerin birleşmesi mümkün ola
bilir. îşçi hem vergisini, hem de sağlığı .için ücretin
den yüzde 4 gi'bi bir primi sigortaya ödemektedir. 
Yine sigorta hastanelerinin bir özelliği vardır; iş ka-
zalân ve meslek hastalıklarına da bakmaktadır. Dev
let hastanelerinde bu konutta yetişmiş hekimler yok
tur. örneğin, Sosyal Sigortaların Sil'ik'os Hastanesi, 
meslek hastalığı hastanesi olarak hizmet vermekte
dir. Devlet hastanelerinin böyle meslek hastaneleri 
yoktur. 

Bu husus 1965ten beri gündeme gelir, işçiler bu
na sert tepkiler gösterir, iktidarlar bundan vazgeçer. 
IBu sene yine bu konu gündeme gelmiş bulunuyor. 
6>12 ve 617 nci maddeler bizim için o kadar mühim 
değil; fakat bilhassa 625 inci maddenin muhakkak 
teklifimiz yönünde değişmesini İstirham ediyorum. 

İşçiler arasında büyük huzursuzluk bugünden baş
lamıştır. Biliyorum, Sayın Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanının görüşü bu yöndedir, kendisi şu 
anda burada, işçi, hastanelerin devrini istememekte
dir. Bu madde bu şekliyle geçerse, bundan sonra 
'Sosyal Sigortalar Kurumu herhangi bir hastane ya
pamayacaktır. Yüzde 4 işçi, yüzde 4 işverenin verdi
ği yüzde 8*lik bir prim, Sosyal Sigortalar Kurumun
da birikecek; bu prim ne olacaktır?. Hastanelerimi
zi Sağlık Bakanlığı mı yapacak?. İşçinin ve ailesinin, 
ki aşağı yukarı 10 milyonun üzerinde insana bakan 
ve hastaneler, prim ödememiş insanlara mı tahsis edi
lecektir?. Genel sağlık sigortası getirilsin, hastaneler 
bîrleşsin. Misal olarak, askerî hastaneler niye birleş-
mîyor?. Yalnız işçilerin hastanelerine göz dikildi. 

Bu maddenin teklifimiz yönünde düzeltilmesini en 
derin saygılarımla arz ederim. Teşekkür ederim. (Al
kışlar) 
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r BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KıALBMÜ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
|, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Planın 625 ve 612 nci 

maddesiyle 'Ûgiti verilmiş olan değişiklik önergeleri, 
r biraz" önce konuşan -Sayın özer'in de belirttiği gibi, 
l arzu edilen* sonuç, Sosyal Sigortalar Kurumu hasta-
j nelerinin Sağlık Bakanlığına devredileceği kuşkusun

dan kaynaklanmaktadır. 625 inci maddeyi tekrar 
okursak, «Sosyal Sigortalar» diye bir ifadenin olma-

I dığını görürüz. «Kamu kurumlannın ve sigorta ku* 
I rumlarınm ve sigorta kurumlarının kendilerinin sağ-
I lik hizmeti vermek üzere teşkilatlanmalarından ka-
j çınılarak, mevcut sağlık kurumlarından faydalanılma-
I sı esas olacak, bu yönde gerekli düzenlemeler ya-
I pılacâktır» ifadesi vardır. 

Sayın konuşmacının hassasiyetine Çalışma ve Sos-
I yal Güvenlik Bakam olarak aynen katıldığımı bir 

kere belirtmek isterim. 
Bü maddeden maksat şudur : Anayasamızın 56 

nci madldesifıde de belirtildiği gibi, Devlet, sağlık biz-
I metlerini köordineli ve planlı bir şekilde yürütmek 
I için gerektiğinde sağlık kurumlannın reorganizasyo-
I nunu yapar, bunların tek elden idaresini düşünür ma-
I nasında bir ifade vardır. Bundan maksat şudur : Has-
| tanecilik pahalı bir hizmettir. Bugün bir hastane kur-
I maya kalktığınızda, çıplak yatak ̂  maliyeti 4 milyon 
I liranın üzerindedir. Bunun üzerine işletme masraf -
I larını ve alet edevat giderlerini de koyarsanız rakam 
I çok yükselmektedir. 

I Sosyal Sigortalar Kurumunun aslî görevleri ara-
I smda olan uzun ve kısa vadeli sigorta kollan ara-
I smda sağük sigortası sadece bir bölümdür ve S'os-
I yal Sigortalar Kurumunun daha önce yapılmış yan-
I lış hesaplar yüzünden bugün büyük aktuarya açığı 

vardır; endişe buradan kaynaklanmaktadır. 
I Sayın önerge sahiplerinin, gerek 612 nci madde-
I de, gerekse 625 inci maddede verdikleri değişiklikler-
I le hâsıl etmek istedikleri sonucu esasında biz 646 nci 
I maddede verdiğimiz değişiklik önergesiyle zaten or-
I tadan kaldınyoruz, emin olsunlar, 646 nci madde za-
I manı geldiğinde tekrar görüşülecek; ama ön bilgi 
I olarak vermek isterim, orada şöyle bir ifade var : 
I «Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık kuruluştan, teş-
I kilatlarıyla birlikte Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
I lığına devredilecektir.» Değişiklik önergesi verilmesi 
I gerekirse, esas burada verilmesi gerekirdi. Onun için 
I biz bu madde zaten değişiklik önergemizi Hükümet 
I olarak verdik. İşte bu «devredilecektir» hükmünü bu-
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radan tamamen kaldırdığımızı biraz sonra madde 
üzerindeki değişiklik önergesi geldiğinde göreceksiniz. 

Bu kürsüden sarahatle ifade etmek istiyorum ki, 
gerek işçilerimiz, gerek hu önergeyi veren arkadaşla
rımız emin olsunlar, Sosyal Sigortalar Kurumu has
tanelerinin devri diye bir konu düşüncemizde yoktur. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başka söz almak isteyen var mı?. 
KEMAL ÖZER (İstanbul) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakanın izahatına göre önergemi geri alıyorum, 
o zaman 646rda görüşürüz efendim. 

BAŞKAN — önerge geri alınmıştır. 
Diğer önereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan ©eşindi Beş Yıllık Kalkınma 

Planında Cevher İthalatının anahedef olmadığı belir
tilmekle birlikte, yerli hammadde temininin gayri eko
nomik olması halinde ihtiyacın ithal yoluyla karşı
lanacağını belirtmek amacıyla 246 nolu paragrafın 
aşağıdaki şekilde değiş'tirilmesirii arz ve teklif ede
riz, 

Pertev Aşçı oğlu Fazıl Osman Yöney 
Zonguldak İstanbul 

Gürbüz Şakranlı Süha Tamfc 
Manisa İzmir 

Alhrnet Ekici 
Kütahya 

246. Demir - çelik sektöründe anahedef taşkömü
rü ve demir cevheri talebinin ekonomik ölçüler içe
risinde yerli üretimle karşılanmasıdır. Yerli üretimi 
temin edecek etüt ve araştırmalar süratle tamamlana
cak ve yatırım yapılacak rezerv alanları tespit edi
lerek cevher zenginleştirme projelerine öncelik veri
lecektir. YerM hammadde temininin gayri ekonomik 
olması halinde ihtivaç-ithal yoluyla karşılanacaktır. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz almak iste
yen?.. Yok. 

Hükümet ve Komisyon önergeye katılıyorlar. 
Geri verme gerekçesinin dikkate alınmasını kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planının 640 mcı maddesinin metinden çıkarılmasına 
ilişkim önerge. 

Gerekçe : 
Bağ-Kur Kanununda yaşlılık aylığı bağlanması, er

keklerde 55, kadınlarda 50 yaş şartı ile bağlıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda 
yapılan son değişiklik ile emeklilik yaşı erkeklerde 50, 
kadınlarda 45 yaş şartı ile bağlanmıştır. 

Bunların dışında, yaşa bağlı olmadan emeklilik 
yalnız Sosyal Sigortalar Kanununda bulunmaktadır. 

640 mçı maddede de ortalama ömür (63) yaş ola
rak belirtilip ortalama yaşlılık aylığı alma süresi de 
(20) yıl olarak alınması, tüm çalışanların (43) yaşında 
emekliye ayrıldıkları varsayımına dayandığı aşikârdır. 
Oysa Sosyal Sigortalar Kurumunun son beş yıllık is
tatistiklerinde emekli olanların ortalama yaşı (52) ila 
(5€|) yaş arasında değişmektedir. 

Buna göre, ortalama ömür ülkemizde (63) ise emek
li aylığını alma süresi (20) yıl olmayıp (11) ilâ (13) yıl 
arasındadır ki; bu da planda örnek verilen Avrupa 
ülkeleri ölçüsüne uygundur. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun son 5 yıllık istatis-
tiıklerindeki sayıları planda emeklilik için belirtilen 
kadın için 50, erkek için 55 yaş esas alınıp hesap 
yapıldığımda, (eski belgelerde) ortalama emekli olma 
yaşı (60) ila (59) arasında bulunmaktadır; böyle olun
ca ortalama emeklilik aylığı alma süresi (3) ila (4) 
yıla düşecektir; bu da (50) veya (55) şartı ile emek
lilik şartı kabul alındığında işçinin büyük bir bölü
münün emekli olmadan öleceğini ifade eder. 

Ayrıca, ağır şartlar altında çalışan bir işçinin or
talama ömrünün, büroda çalışan bir memur veya ken
di işinde çalışan kişinin ortalama ömrü ile aynı ola
cağı kabul edilemez ve bu nedenle işçinin de, memur 
ve kendi nam ve hesabına çalışanlar ile aynı yaş şart
larına bağlı olarak emekliliği düşünülemez. 

Teklifimiz : Bu gerekçe ile 640 inci maddenin plan
dan çıkarılmasını arz ederiz. 

Kemal özer Bilal Şişman 
istanbul İstanbul 

Tevfik Güneş Mustafa Çelebi 
Kırşehir Haıtay 

Feridun Şakir öğünç Günseli özkaya 
İstanbul İstanbul 

Y. Salih Güngörmez Orhan Otağ 
Kocaeli Kocaeli 

Şevki Taştan Mehmet Kafkaslıgil 
Sivas İstanbul 

Cemal özdemir Kadir Narin 
Tokat Diyarbakır 

Neriman Elgin Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Ankara Trabzon 

Ömer Kuşhan 
Kars 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, aynı mahiyette 
verilmiş bir diğer önerge vardır ve sıra numarası 10' 
dur. Bunu da okutup birlikte işleme alacağım, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'de çalışan kadına yardımcı bazı mekaniz

malar ve organizasyonlar oluşturulmuş değildir. Ço
cuk bakımevleri ve kreşler gibi yardımcı kurumlaur yok 
denecek kadar azdır, onlar da çok pahalıdır. Diğer ta
raftan, işsizlik sorununa belli ölçüde çözüm teşkil ede
ceği gerçeği de göz önüne alındığında kadınlarda 
emeklilik yaşının yükseltilmesi hakkaniyet esaslarına 
uymamakta, hayat yükünün büyük kısmı kadına yük
lenmektedir. Bu nedenle, Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planında yer alan 640 inci paragrafın plan met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Çorapçıoğlu İmren Aykut 

Balıkesir İstanbul 
Ali Ayhan Çetin Mustafa Murat Sökmenıoğlıu 

Çorum Hatay 
Mustafa İzci Vecihi Akın 

Mamlisa Konya 
Fehmi Memişoğlu 

Rize 

BAŞKAN — Önergeler aym mahiyette olduğu 
için birlikte görüşüyoruz. 

Söz almak isteyen?... 
Buyurun Sayın Özer. 
KEMAL ÖZER (İstanbul) .— Sayın Başkan, Yü

ce Medisin sayın milletvekilleri; Plan kamuoyunda 
neşredüdiği zaman Sayın Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanımızın, «Böyle bir hazırlık Bakanlığımızda 
yok, ancak, plan çıktıktan sonra 'bu hazırlık yapıla
bilir» diye bir beyanatı vardı. İşçiler arasında bü
yük bir huzursuzlukla Planın çıkması bekleniyor, Plan 
çıkdiktan sonra da 25 veya 20 yılını dolduranlar emek
lilik için hemen müracaat edecekler. 

Bu bakımdan, 640 inci maddenin Plandan çıkar
tılmasını teklif ediyoruz. Evvela, işçiler 'büroda çalışan 
memurlar gibi, hafif işte çalışan insanlar değiller. 
2000 derece izabenin karşımda çalışan bir işçi, 400 
metre deniz seviyesinin altında, yer altında çalışan 
bir işçi, büroda çalışan memurla bir tutulamaz. Ma
den işçisi 20 yılda emekli olur; ama bunun üzerine 
yüzde 1 fazla prim öder. Kadın işçilerimiz yalnız 
işyerinde değil, İki türlü görev yaparlar; hem işverin-
de çalışırlar, hem evde de ev hanımlığı yaparlar; iki 
iş birden görürler; yıpranmaları daha fazladır, bir de 
annelik görevleri vardır. 

12 Eylül harekâtından sonra Sayın Reisicumhuru
muzun bir sözü vardı «İşçi hakları geriye götürülme
yecektir» diye. Bu madde ile halen çalışan işçilerimi
zin hakları geri götürülmektedir. 

55 yaşını işçiler için kabul edersek, ki Türkiye' 
deki ortalama yaş haddi 58'dir, üç sene gi'bi 'bir müd
detle ortalama yaş haddinde işçi emeklilik maaşı ala
caktır. Benim yaşımda ocağa giren; yeraltında ocağa 
giren arkadaşlarımdan yüzde 95'i Allah'ın rahmetine 
kavuşmuştur. Ben de 1962'de profesyonel sendikacı 
olmasaydım, benim de olacağım oydu. Ciğerlerimde 
silikoz tozu vardır. Maden işçisinin öyle 60-65 veya 
55 yaşma kadar gelmesi, sağlığı 'bakımından ve ça
lışma şartlarımız bakımından mümkün değildir. Dün
ya standartlarına görede Türkiye'deki standartlar bir 
değildir. Çalışma standartları bir değildir; gerek yer
altında, gerek yerüstünde. Yaşama standartları bir 
değildir, ücretleri bir değildir. Bir işç'i bizde gecekon
duda otururken, bir işçi sobayla; af buyurun Erzu
rum'da, Şarkta, Doğuda tezekle ısınırken, Avrupa'da 
kaloriferli/ evde, hatta «ah* condition'la ısınan, üf
lemeli, sıcak havalı evde oturmaktadır. 

Bunlar göz önüne alınarak zamanında bu yaş 
hadleri ortadan kaldırılmış, çalışma müddetleri ge
tirilmiştir. Şimdi bu seneki Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planında bundan evvelki yapılan düzeltmelerin 
hepsi ortadan 'kaldırılmakta, kadın işçilerimiz için 
50, erkek işçilerimiz için 55 yaş getirilmektedir. Bu, 
halen çalışan işçilerimizin kazanılmış haklarını çok 
büvük ölçüde geriye götürmektedir ve bu Plan çık
tığında Türkiye'de 20-25 yılını doldurmuş erkekler 
hemen emekliliklerini isteyeceklerdir. Büyük bir ka-
lifive eleman boşluğu işyerlerinde olacaktır. Ayrıca, 
30-35 sene gibi daha fazla çalışma işyerlerine gelecek
tir. Bu da, işyerlerindeki kıdem tazminatlarının art
masına sebep olacak ve işverenlere büvük bir külfet 
getirecektir. İşverenler bugün 25 senelik kıdem taz
minatlarını ödeyemiyorlar, yarın 35-40 senelik kıdem 
tazminatını işverenler nasıl ödeyeceklerdir?. 

Eğer öayın Hükümetimiz, bilhassa Sayın Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanımız bu görüşümüze uyar
sa, işçilerdeki bu büyük huzursuzluğu ortadan kaldı
racaktır. 

Teşekkür eder, teklifimin kabulünü en derin say
gılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet adına Savın Çalışma ye Sosyal Güven

lik Bakanı; buhurun efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENTJK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baş-
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kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Planın 640 inci 
maddesi ile ilgili değişiklik önergesinin verilmesinde
ki esas gaye, gayet tabiî iyi niyettir, buna taştan 
biz de katılırız, İşçimizin haklarını en iyi şartlarda, 
en İyi şekilde müdafaa etmek ve korumaktır; buna 
katılırız; ama bir şeyi (baş'tan kabul etmenizde yarar 
umarım. Bugün ülkemüz genç emekliler ülkesi olma 
yolundadır. 38 yaşında emekli ettiğimiz işçimiz var
dır. Sosyal Sigortalar, Bağ - Kur, Emekli Sandığı gi
bi sosyal güvenlik kuruluşlarını tek çatı altında top
lamadan, sosyal güvenlik şemsiyesini iyi bir baz üze
rine oturtmadan 'bunu da halletmemize imkân yok
tur; bunu hepiniz ka'bul edersiniz. 

O halde İS'osyal Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur gi--
bi kurumlar, karşılığı olan hizmeti verirler. Almadan 
vermek Allah'a mahsustur. Karşılığı olmayan bir hiz
meti götürmek İmkânsızdır bugünkü devremizde. Bi
raz önce izah ettim, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
600 milyar liralık aktuarya açığı vardır. Bunun nere
den geldiği, ne şekilde oluştuğu, nasıl oluştuğu bu
günün konusu değil, münakaşa konusu değil; ama 
bir gerçek var; eğer *b'öyle giderse, bu kurum çok 
yakında Devlete muhtaç olmak durumunda kalacak
tır. Bizim gayemiz o değildir. Sosyal güvenlik ku
ruluşlarını bir finans kuruluşu olarak ayakta tutma
nın gayreti içerisindeyiz. 

Sözcüye katılıyorum, evet işçimize en iyi şartlar
da, en iyi hizmeti verelim, emeklimize en iyi hizmeti 
yapalım; ama karşılığı olmadan 'bu hizmeti yapama
yız. Bu şekilde böl keseden vermeye devam edersek, 
b'ir gün gelir emeklimizin maaşını ödeyemeyecek du
ruma tiüşdbiliriz. Devletin de dağıtacak pek fazla pa
rası yoktur. 

Genel prensipte de kabul edersek, çalışma hayatın 
temel unsuru olarak görülür bütün dünyada, in
sanı yaşama daha çok 'bağlar ve standartları çok iyi 
olan ileri ülkelere baktığımızda, emekli yaşının 60-65 
olduğunu görürüz. 'Hele Avrupa ülkelerinden kuze
ye doğru çıkıldıkça bu yaş artar da, bizirn gibi gü
neye doğru inil'dikçe 'bu yaş azalır. Bunun sdbepleri 
pek çoktur, 'iştirak ederim, (bunun sebeplerini ayrıca 
da tartışırız. 

(Sayın sözcü konuşmasının başında, «Çalışma Ba
kanının beyanatı vardı, böyle bir çalışma yoktur» 
dedi; evet söyledim böyle bir çalışma bugüne ka
dar yoktur; bugün 'bir plan ilkesi olarak karşınızda-
dır. 

Bir konuya katılmıyorum; eğer Plandan bu mad
de aynen geçerse çok yakında 25 yılını doldurmuş 
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kişilerin hemen emeklilik İçin kuyruğa girecekleri dü
şüncesine katılamıyorum, kusura bakmayın. Çün'kü. 
işçimiz, kolay kolay emekli olmayı düşünmemekte
dir. Kalifiye eleman eksikliği çekileceği düşüncesine 
de katılamıyorum. Bize gelen rakamlar, bize gelen ve
riler bunun 'böyle olmadığını göstermiştir. Sayın ar
kadaşımız, «Kıdem tazminatını nasıl ödeyeceksiniz?» 
diye sordu. Bunun da bilinci içerisindeyiz. 

Basından da takip ettiğiniz ve Bakanlık olarak 
ilan ettiğimiz gitoi, yıllardır hiç'bir hükümetin el ata
madığı kıdem tazminatı meselesine Hükümet olarak 
biz el attık. Ayın 16'sında Çalışma Meclisini toplan
tıya çağırdık ve gündemini de Kıdem Tazminat Fo
nu olarak oluşturduk. Onun ne şekilde ödeneceğinin, 
nasıl ödeneceğinin, işçimizin hakkını ne şekilde ga
rantiye alacağımızın bilinci içerisindeyiz. Burada 
açıkça ifade ediyorum, işçimizin kıdem tazminatına 
salhip çıkan hükümet de biz olacağız. 

IBr rakam daha vermek isterim; ileri ülkelerde aktif-
pasif sigortalı arasındaki rakam 9/1, 10/1, 11/1 gibi 
bir orandır. Bizdeki rakam son yıllarda 3/1 idi. Üç 
aktif sigortalıya bir pasif sigortalı idi; ama bu önü
müzdeki yıl içerisinde bu rakam 2,8/1'dir. Yani 2,8 
aktif sigortalı b'ir pasif sigortalıyı beslemek durumun
dadır. Hiçbir ülkede 'bu orana rastlayamazsınız. 

O nedenle, İleride yapılacak çalışmalara esas ol
mak üzere Planın bu maddesinin çıkarılmasına kar
şıyız. 

(Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın (Bakan. 
Başka söz almak isteyen var mı?. Yok. 
Geri verme gerekçesinin dikkate alınmasını ka'bul 

edenler... Kalbül etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
6 ncı ve 10 uncu önergelerin görüşülmesi bu şekil

de tamamlanmıştır. 

7 numaralı önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planının 555 inci maddesinin aşağıdaki şekilde tan
zim edilmesini arz ve tieJklü ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Hakkı Artu'karslan 
Zonguldak Bingöl 

Mustafa Batgün Osman Nuri Akyol 
Kocaeli Kocaeli 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

«555. Teknik Madde; teknik dallarda İngilizce 
eğitim yapan Anadolu Meslekî ve Teknik Liseleri 
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ve yurt dışı işçi çocuklarının eğitimi için Almanca 
eğitim yapan Anadolu Liseleri ve tmam - Hatip Li
seleri açılacaktır.» 

Gerekçesi : 
1. Söz konusu maddeyle, teknik dallarda eğitim 

yapan (Meslekî ve Teknik Liselerin İngilizce eğitim 
yapmalarının, 

2. Yurt dışında çalışan işçi çocukları için Al
manca eğitim yapan Anadolu liseleri ibaresinin yer 
alması gerekmektedir. 

3. Söz konusu maddenin amacına uygun olarak 
tanzim edilmesi için bu şekilde hazırlanması öngö
rülmüştür^ 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Geri verme önergesinin gerekçesinin dikkate alın
masını kabul edenler... Etmeyenler.r. Kabul edilmiş
tir. 

8 numaralı önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Cezaevlerinin bugün içinde bulunduğu şartların 

fevkalade kötü ve yetersiz olduğu bilinmektedir. Ay
nı yaltağı birkaç mahkûmun paylaştığı, onları üreti
ci ve faydalı hale getirme şartlarından tamamen mah
rum olduğu da malumdur. Bu nedenlerle aşağıdaki 
paragrafın plana eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımızla. 
İmren Aykut Mustafa Çorapçıoğlu 

İstanbul Balıkesir 
* Mustafa İzci Vecihi Akın 

Manisa Konya 
Mustafa Murat Sökmenoğlu Ali Ayhan Çetin 

Hatay Çorum 

«Cezaevlerinin, yeterli hale getirilmesi ve daha 
iyi şartlara kavuşturulması, hükümlülerin gerek eği
timi, gerekse üretici hale gelmelerini ve topluma ka
zandırılmalarını sağlayıcı şekilde organize edilmeleri 
gerçekleştirilecektir.» 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun efendim. 
İMREN AYKUT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; bu önergenin gerekçesinde de 
çok kısa belirtildiği üzere, cezaevlerinin durumunun 
son aylarda, basına da yansıyan şekliyle, içler acısı 
olduğu bilinmektedir. 

Son yıllarda cezaevlerinde yatan mahkûmların 
yaş ortalaması da dikkat çekici bir biçimde gençtir. 

Şu halde bu mahkûmlara, bizim toplum olarak sahip 
çıkmamız gibi bir zorunluk vardır. 

Planda bu konuda bir hedef gözümüze çarpma
dığı için ve kendi vatandaşlarımız olan bu kişileri 
kazanmak, bu gençleri özellikle kazanmak ve özel
likle tüketici durumdan kurtararak üretici şekle 
getirmenin önlemlerini de belirlemek için bu öner
geyi takdim ediyoruz. Kabul edilmesi Planın bütün
lüğünü bozucu herhangi bir nitelik taşımamaktadır. 
Sadece Plana daha fazla bir sosyal espri kazandırmak 
ve Planı daha insancıl bir görünüme kavuşturmak 
içindir. 

Takdir sizlerindir, saygılarla arz ederim. (MDP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut. 
Komisyon adına Sayın Alaattin Fırat, buyurun 

efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; bu değiştirge önergesine, Planın 
664, 665 ve 823 sayılı paragraflarında yer almış bu
lunmasından dolayı Komisyon olarak katılmıyoruz. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Geri verme gerekçesinin dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir., 

Dokuz numaralı önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
özellikle küçük işyerlerinin büyük kısmı kendisi

ni sigorta uygulamasının dışında tutmaktadır. Çün
kü Sosyal Sigorta prim oranları soiı derece yüksek
tir. Bu düzeyi ile primler önemli bir maliyet unsu
ru teşkil ettiğinden işyerleri arasında sigortadan ka
çış eğilimi hızla artmakta bu da sigorta gelirlerinin 
artmasına imkân vermemektedir. 

Diğer taraftan da Sigortasız işçi çalıştırma uygula
ması artmaktadır. Sosyal güvenliğin temel amacına 
aykırı olan bu sonuçlar göz önüne alınarak aşağıda
ki paragrafın planın sosyal güvenlik bölümüne ila
ve edilmesini arz ve teklif ederim. 

İmret Aykut (Mustafa Çorapçıoğlu 
İstanbul Balıkesir 

Mustafa İzci Vecihi Akın 
Manisa Konya 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

«Sosyal Sjgortalar Kurumunun Prim oranlarının 
düşürülmesi yolunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.» 

— 193 — 



» T. B. M. M. B : 90 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz almak iste
yen?... 

Buyurun Sayın Aykut., 

İMREN AYKUT (istanbul) — Sayın Başkan, 
çok değerli milletvekilleri; bu önerge ilk anda belki 
sizlere biraz ters görünmüş olabilir. Çünkü, yıllardır 
Sosyal Sigortalar Kurumunun finansman sıkıntıların
dan söz edilirken, benim prim oranlarının düşürül
mesini teklif etmiş olmam, sizler tarafından ilk an
da bir çelişki gibi kabul edilebilir. Ancak şu gerçek
ten hareket edersek: Türkiye'de orta ve bilhassa kü
çük boy işletmelerin sayısı son derece fazladır. Bu 
işletmelerdeki sigorta prim oranlarıyla Türkiye bu
gün Çekoslovakya'dan sonra dünyada birincidir. 
Prim oranlarının yüksekliği büyük bir maliyet unsu
ru teşkil etmektedir. Bu nedenledirki, özellikle kü
çük boy ve yaygın bir şekilde de orta boy işletmeler
de sigortadan kaçış had safhaya gelmiştir. Bunun 
bir diğer yönü daha vardır. Yalnız sigortadan işyeri 
olarak kaçış değil, bir de işyerlerinin, eğer 10 işçi 
çalıştırıyorsa, 3 tanesini sigortalı 7 tanesini sigorta
sız çalıştırma eğilimleri de çok fazladır. Özellikle son 
aylarda, eğer ibasını dikkatle izliyorsanız, iş kaza
larının ne kadar çotk oüdıîğunu, iş kazalarındaki ölüm
lerin had safhaya geldiğini ve bu ölümlerle de çok 
genç işçilerin karşılaştığını, hepsinin de sigortasız 
olarak çalıştırılıyor olduklarını görmüşsünüzdür. 

Bu nedenledir ki, eğer böyle bir ilke, hedef Beş 
Yıllık Planda yer alırsa, elbette ki bunun birtakım 
aktuaryal hesaplan olacaktır; bu da bizce malum
dur. Beş yıllık dönem içinde bu yoldfc hükümetlerin 
çalışmalar yapmasını temin etmiş oluruz. Böyle bıir 
hedefin girmesi hemen prim oranları düşürülecek an
lamına da. gelmemektedir. Hesaplardan elde edile
cek sonuç bunu belirleyecektir; ancak ben şuna ina
nıyorum ki ve yaptığım çalışmalarda da şu sonuç 
ortaya çıkmıştır ki, prim oranlarının düşürülmesi ha
linde, gerek sigortanın gelirinde bir artış sağlanacak, 
gerekse sosyal güvenliğin amacı olan, sosyal güven
lik şemsiyesinin altına çok sayıda insanı toplama 
amacı gerçekleşmiş olacaktır. 

Bu önerge bu şekli ile huzurlarınıza sunulmuştur, 
kabulü takdirlerinize arz olunur. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Fırat. 
PLAN - BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATT1N FIRAT (Muş) — Planda konu aktuar-
yal hesaplara göre hareket edilmesi ilkesi içerisinde 
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ele alınmıştır. (Sosyal Sigortalar Kurumunun hesap
larına göre, belirlenmesi gereken prim oranı ile ilgili 
tedbirler bu ilke çerçevesinde ele alınabilmektedir. Bu 
bakımdan primlerin düşürülebilmesine, oranlarının 
düşürülmesine katılmıyoruz; çünkü teşkilatı fevka
lade güç durumda bırakılabilir ve aktuaryal dengede 
açık çok daha büyük bir noktaya gelir. Onun için 
katılmıyoruz. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Geri verme gerekçesinin dikkate alınmasını kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
10 numaralı geri verme gerekçesi 6 numaralı ge

rekçe ile birlikte mütalaa edilmişti, bu nedenle 11 nu
maralı geri verme gerekçesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Taslağının 

486 ve 492 nci paragraflarının, sendikalaşma özgür
lüğüne bir müdahale teşkil etmesi ve Anayasanın 51 
inci maddesi ile 2821 sayılı Kanuna aykırı olması 
nedeniyle Plan metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
İmren Aykut Mustafa izci 

istanbul Manisa 
Ali Ayhan Çetin Mustafa Çorapçıoğlu 

Çorum Balıkesir 
Vecihi Akın 

Konya 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... 

Buyurun Sayın imren Aykut. 
İMREN AYKUT (istanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; bu önergeyi şu amaçla vermiş 
bulunuyoruz: Plan taslağının 486 nci paragrafı ay
nen şöyledir: «Yeni mevzuat çerçevesinde halen 
1 300 000 civarında işçiyi kapsayan sendikaların, iş-
kolları itibariyle bütün işçileri kavrayacak şekilde 
yaygınlaştırılması desteklenecektir.» 

492 nci paragrafta ise, aynen şöyle yazılıdır: «Ka
mu kesiminde işçi - işveren ilişkilerini ahenkli bir şe
kilde ve düzenli bir şekilde yürütmek üzere, Kamu 
Kesimi işveren Sendikaları kurulacaktır» 

Şimdi, Anayasanın 51 İnci maddesinin sadece il
gili olan fıkralarını okuyorum: «işçiler ve işveren
ler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sos
yal hak ve menfaatlarım korumak ve geliştirmek 
için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst ku
ruluşlar kurma hakkına sahiptirler.» 
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Diğer iki paragraf ise şöyle: «Sendikalara' üye 
olmak ve üyelikten ayrılmak serbesttir.» Hiç kimse 
sendikaya üye olmaya, üye kalmaya, üyelikten ayrıl
maya zorlanamaz.» 

Şimdi buradan ibiraz evvel okuduğum 486 ve 492 
nci paragraflarda kesinlikle böyle bir amaç oldu
ğunu düşünmüyorum, ancalk çeşitli ve değişik uy
gulamacıların elinde bu şekilde bir tefsirle gelecek
teki beş yıl içindeki uygulamalarda sendika özgür
lüğü kısıtlanabilir veya bir müdahale teşkil edecek 
bazı davranışlar ve kararlar alınabilir. Bu endişe ile 
bu paragrafların Plan metninden çıkarılmasını tek
lif etmiş bulunuyoruz*, 

Takdir yüce kurulundur; arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Söz almak isteyen?.,. Yok. 
Geri verme gerekçesinin dikkate alınmasını ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

12 numaralı geri verme gerekçesini olkutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Beşinci Beş Yıllık Planın 606 ncı paragrafında 

yer alan düzenlemenin; işyerlerinini çalışma şartları 
göz önüne alındığında tatbikinin asla mümkün olma
yacağı açıktır. Bu düzenleme sadece bir temenni ola
bilecek nitelikte ilken, kesin bir ifade kullanılmıştır. 

Bu nedenle 606 ncı paragrafın plan metninden 
çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa İzci İmren Aykut 

Manisa İstanbul 
Mustafa Çorapçıoğlu Ali Ayan Çetin 

Balıkesir Çorum 
Vecihi Akın 

Konya 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?... 
Sayın İmren Aykut; buyurun efendim. 
İMREN AYKUT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Beşinci Beş Yıllılk Kalkınma 
Planı taslağımın 606 ncı paragrafında; «İşyerlerinde 
beden eğitiminin yapılması sağlanacaktır» diye ke
sin bir ifade kullanılmaktadır. Bu ifade oldukça ke
sindir; nasıl sağlanacaktır?... Ben, sanayiin içinden 
gelen bir kişi olarak bunu bir türlü çözemedim. İşçi 
günde 7,5 saat çalışmaktadır. Üç vardiye düşününüz; 
7,5 saat, sonra yarım saat yemek arası ve tekrar 
7,5 saat çalışmalar. Zaten tezgâhın başında çalış
maktan canı çıkan işçiye nasıl işyerinde beden eği-
ıtimi yaptırılacağı ve böyle bir hedefin nasıl gerçek-

| leştirileceği hakkında şahsen çok tereddüte düştüğüm 
I için tereddütlü olan ve gerçekleştirilmesini de pek 
I mümkün görmediğim böyle bir hedefin Plandan çık-
I masının daha uygun olacağım düşündüm ve bu 
I önergeyi de bu amaçla vermiş bulunuyoruz. 
I Arz ederim efendim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Başka söz almak isteyen?... Yok. 
I Geri verme gerekçesinin dikkate alınmasını ka-
I bul edenler... Kabul etmeyenler.^ Kabul edilmemiş-
I tk£ 

I 13 üncü gerekçeyi okutuyorum: 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Taslağının 
I 554 üncü paragrafının gelir dağılımının bozuk ve ge-
I lişme süreci içinde bulunan ülkemizde eğitimde fırsat 
I eşitliğini ortadan kaldıracağı nedeniyle plan metnin-
I den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
I Saygılarımla, 
I İmren Aykut Mustafa Çorapçıoğlu 
I İstanbul Balıkesir 
I Vecihi Akın Mustafa İzci 
I Konya Manisa 
I Ali Ayhan Çetin 
I Çorum 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Aykut. 
I İMREN AYKUT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
I çok değerli milletvekilleri; huzurunuzu biraz sık iş-
I gal ettiğim için bağışlamanızı rica ediyorum. Ancak, 
I benim önergelerim öyle sanıyorum ki, aynı anda sı-
I raya girdiği için peşpeşe geldi ve ben de sizi bıktı-
I racak hale geldim, üzgünüm. 
I Efendim, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 
I 554 üncü paragrafında, «Eğitim hizmetlerinin mali-
I yetine katılma uygulamasına başlanacaktır» denili-
I yor. Ben, sosyal hedefler ve politikalarla ilgili ola-
I rak yaptığım konuşmada da, bu paragrafın yarattığı 
I bir tereddütten bahsetmişttim. Acaba, ortaöğretimin 
I paralı olması mı hedefleniyor, şeklindeki endişemi 
I belirtmiştim. Eğer böyle bir düşünce mevcut değil-
I se, önergemizi geri almaya hazırız. 
I Ancak böyle bir düşünce mevcut ise, o takdirde 
I kuşkumuzun çok daha güçleneceğini ifade etmek is-
I terim. Çünkü gelir dağılımınm gayet bozuk olduğu 
I ve gelir düzeyinin oldukça geniş kitlelerde düşük ol-
I duğu gelişme süreci içindeki bir ülkede orta eğitimin 
I de paralı olması, eğitime çok önem vermek zorun-
I da olan bir toplum için eğitimde gerileme sonucunu 
I getirebilir. İşte bu nedenledir ki, böyle tereddüt ya-
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ratan bir paragrafın 'Planda olmaması temennisi 
içinde olduğumuzdan bu önergeyi huzurlarınıza ge
tirmiş bulunuyoruz. 

Arz ederim. ı(MDP ve 3HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Aykut. 
Söz almak isteyen?... Yok. 
Geri verme gerekçesini oylarınıza sunuyorum: 

Geri verme gerekçesinin dikkate alınmasını kabul 
edenler..3 Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

14 üncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi Başkanlığına 
Sanatın, millî kültürümüzün korunması, gelişti

rilmesi ve ülkemizin tanıtılmasında, millî birliğimizin 
ve beraberliğimizin güçlendirilmesinde, fert ve top
lum hayatının gelişmesindeki yerinin tartışılmaz ol
duğu kuşkusuzdur. 

O halde, sanatın yaratıcısı olan sanatçılara, özel 
bir önem verilmesi, onlara yaratıcılıklarını geliştir
mede ve eserlerini tanıtmada mutlaka yardımcı olun
ması gereklidir. 

Bu nedenle aşağıdaki paragrafın Planın millî kül
türle ilgili bölümüne eklenmesini arz ve teiklif ede
rim. 

Saygılarımızla. 
«Sanatın her dalında Yetenekli insanların ortaya 

çıkarılması, sanatçıların sanat yeteneklerini geliştir-
meleriTve tanıtabilmeleri, uluslararası yarışmalara ka
tılabilmeleri için etkin tedbirler alınacak ve yasal 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Kültür hayatımızda özel bir yeri olan halk ozan
larının desteklenmeleri sağlanacaktır. 

Tüm sanatçıların sosyal güvenliğe kavuşturulma
ları için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Ali Ayhan Çetin îmren Aykut 
Çorum İstanbul 

Mustafa Çorapçıoğlu Vecihi Akın 
Balıkesir Konya 

Mustafa İzci 
(Manisa 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?... 

(Sayın Aykut, buyurun efendim. 
İMREN AYKUT ı(lstanbul) — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; aslında gerekçe bir hayli 
ayrıntılı idi ve ne demek istendiği anlaşılıyor idi, 
onun için ben çok kısa konuşacağım. 

586 ncı paragrafta, «Kültür hayatomızda önemli 
yeri olan edebiyat, resim, tiyatro ve sinema dalları- | 
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nın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ağırlık veri
lecektir» diye aslında sanata yönelik bir hedef, bir 
düzenleme vardır. Ancak, bu bana biraz eksik gö
ründüğü içindir ki ve sanatın fert ve toplum ha
yatındaki öneminin ve etkisinin de tartışılmaz oldu
ğu artık çağdaş toplumlarda kabul edildiği içindir ki, 
biraz daha ayrıntıya kaçan ve sanatın yaratıcısı olan 
sanatçıyı da kapsayan bir düzenleme getirmeyi ge
rekli gördük^ Millî kültür ile ilgili bölümde, millî 
kültürümüzün korunması, geliştirilmesi ve yaygın
laştırılması gibi, son derece desteklediğimiz bir he
def vardır. Bu hedefe ulaşmanın yollan da çeşitli
dir. Bunlardan bir tanesi de sanattır ve sanatın ya
ratıcısı olan sanatçıya mutlaka el uzatılması gerekir. 
Türkiye'nin tanıtılmasına, özellikle som yıllarda çok 
önem veriyoruz. Bu konuda büyük paralar harcama
ya çalışıyoruz.; Türkiye'nin (tanıtılmasında en önemli 
rol, benim kanımca sanatçılarda olmaktadır. Bir 
İdil Biret'le, bir Suna Kan'la bütün dünyaya kendi
nizi tanıtabiliyorsunuz, tek başına bir sanatçı bunu 
başarabiliyor. Bazan bir devletin yapamadığını bir 
tek sanatçı yapabiliyor. 

Bu nedenledir ki, çok yetenekli, ama şartları 
müsait olmadığı için yeteneklerini ortaya çıkarama -
yan sanatçıların kültür faaliyetleri içinde bu yete
neklerinin ortaya çıkarılabilmesi veya yetenekleri 
ortaya çıkmış olan sanatçıların da uluslararası alan
da yarışabilmelerine imkânlar sağlanması dileğimiz
dir. Bunlara, devlet desteği olmadıkça veya bazı ya
sal düzenlemelerle yardımcı olunmadıkça bu yete
neklerin uluslararası alanda yarışmaları, bugüne ka
dar gördük İki,, pek mümkün olamamaktadır. 

Diğer taraftan halk ozanları bildiğiniz gibi Türk 
millî kültürünü en iyi yayan, anlatan kişilerdir. Kars' 
tan geliyorlar Manisa'ya, Manisa'dan gidiyorlar Kon
ya'ya; her sene bunlar arasında çeşitli yarışmalar 

.düzenleniyor, fakat dikkat ederseniz bunların hiç
bir destekleri yoktur, sosyal güvenceleri de yoktur 
veya herhangi bir biçimde daha resmî organizasyon
larla faaliyet göstermeleri ve millî kültüre' katkıda 
bulunmaları da pek mümkün olmamaktadır. Bu ne
denledir kıi, böyle bir temenninin Planda yer alması. 
hususunu düşündük ve önergeyi huzurlarınıza getir
dik. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Komisyon adına Sayın Alaattin Fırat; buyurun 
efendim. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; konu plan metninin yaklaşımında mev
cuttur ve bu faaliyet esasen yapılmakta ve devam et
mektedir. Konu ile ilgili uygulama tedbirleri ise, yıllık 
programlarda yer almış bulunduğundan dolayı söz ko
nusu önergeye katılmıyoruz. 

Arz ediyorum efendim. Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; genelde milletvekili arkadaşımı
zın belirtmiş olduğu temennilere katılıyorum. Yalnız 
bu kadar detaylı, ayrıntılı bilgilerin Beş Yıllık Plan
da yer almasını doğru bulmuyoruz* 

İkincisi, bu vesile ile arz edeyim, sanatçıları iki 
kısma ayırmamız mümkün. Bir, halen devlet kadro
larında devlet memuru sıfatı ile çalışan kimseler, bir 
de, genelde hiçbir resmî kuruluşa bağlı olmayıp, ic
rayı sanat edenler. 

Zannediyorum ki, bu sene ilk defa bir ücret po
litikasını gerçekleştirerek devlet kadrosunda çalışan sa
natçıları fazlasıyla memnun ettik. Hatta diyebilirim 
ki, hiçbir kesimde, yani sanatçının dışında devlet ku
ruluşlarında çalışanlar içerisinde, «Ben aldığım üçret-

-* ten memnunum, hayatımdan memnunum» diyen belki 
yok; ama ilk defa olarak bu sene sözleşmeli ücret
lilerde ıtavanı öyle bir seviyeye getirdik ki, tartışma
sız, onların istediği miktarı (başta ben olmak üzere bü
tün Bakanlıktaki arkadaşlarım ve Hükümetim, büyük 
bir anlayış göstermek suretiyle) kuruşu, kuruşuna ka
bul ettik. Size örnek bir rakam vereyim : 140 bin lira 
olan tavan ücretini, onların istemiş olduğu ve veril
mesinden son derece şüphe ettikleri miktar olan 200 
bin liraya çıkarttık. 

Şunu açıklıkla ifade ediyorum, kendileri heyetler 
halinde geldiler ve teşekkürlerini bildirdiler ve «Bugü
ne kadar bu derece ve bu oranda bize hiçbir zam 
yapılmamıştı» diye ifadede bulundular. 

Şimdi, genel olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı arkadaşım ifade ediyor; devlet kuruluşlarının 
dışındaki sanatçılar için geriye doğru borçlanma usu
lü ile birtakım güvenceler vermek mümkün; ama is
terdim 'ki, arkadaşım bize somut öneri getirsin. Gerçi 
bu öneri bu Plana girmez. Kendisi bu konuda ne 
düşünüyor? Mesela benim seçim bölgem olan Sivas' 
ta, Erzurum'da ve daha birçok yörede âşıklar var. 
Oradaki herhangi bir âşığı nasıl bir güvenceye alaca
ğız? Bana bir formül verin. Bunun zaten Beş Yıllık 

Plana değil, yıllık programa da koymamıza imkân 
yok; ama makul bir teklif getirilirse, ben Bakanlığı
mın imkânları nispetinde bunu tatbike hazırım. 

Malumaten arz ediyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Oylamaya geçiyorum : Geri verme gerekçesinin 

dikkate alınmasını kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

15 numaralı gerekçeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Planın 840 inci paragrafında (sayfa 336) «Türki

ye Büyük Millet Meclisinde yasama, referans ve da
nışmanlık hizmeti için bir birim kurulması üzerinde 
durulacaktır.» hükmü yer almaktadır. 

Bu konular tamamen Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin yetki ve tasarrufu altında olduğu cihetle, plan 
yerine Meclis İçtüzüğünde düzenlenmelidir. 

Bu görüşün aksini kabul ve özellikle 85 inci pa
ragrafı olduğu gibi muhafaza etmek, icranın yasama 
organı faaliyetine müdahalede bulunmak anlamını ta
şır. 

Bu itibarla, 840 inci paragrafın İçtüzük çerçeve
sinde mütalaa edilmek üzere, Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planı metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ali Bozer Mustafa Murat Sökmenoğlu 

Ankara Hatay 
Mehmet Erdal Durukan Kadri Altay 

Adana Antalya 
Mehmet Kocabaş Veciibi Akın 

İçel Konya 
Fenni Islimyeli « 

Balıkesir 
BAŞKAN — önerge üzerinde söz almak iste

yen?.. 
Buyurun efendim. 
FENNİ İSLİMYELÎ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Planın 845 inci paragrafmda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasama, referans ve 
danışmanlık hizmeti için bir birim kurulacağı ifade 
edinmektedir. Bilindiği veçhile, 1982 Anayasası kuv
vetler ayrılığı prensibini kabul etmiştir. Bu itibarla 
icra organının yasama organı üzerinde bir tasarrufu 
bahis konusu olmamak lazım gelir. Bu maddede bir 
zühul olduğunu ve Hükümetin de esasen böyle bir 
düşüncede olmadığım kuvvetle tahmin ediyorum. 

Bu itibarla bu paragrafın Plan metninden çıkartıl
masını ve bunu, esas itibariyle kurulmuş ve halen 
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çalışmakta olan özel İçtüzük Komisyonunun dikkate 
almasını isabetli görmekte ve bu önergeyi takdirle
rinize bu sebeple sunmaktayım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın îslimyeli. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FIRAT (Muş) Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet?., 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Geri verme önergesinin dikkate alınmasını kabul 

edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir (Alkışlar) 
16 ncı önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin sahip olduğu turizm potansiyelini kal

kınmamızın itici bir gücü ve sanayimizi hızlandırıcı 
bir alt sektör alarak layıkıyle kullanıp faydalanama-
dığımız bir gerçektir. 

J963 yılından beri uygulamaya konulan ilk dört 
plan dönemlerinde, turizm sektöründe sahip oldu
ğumuz büyük gelişme imkânları ve zengin kaynakla
rın çok gerisinde plan hedefleri tespit edilmiş olma
sına rağmen, kalkınma plan ve programlarına konul
muş bulunan mütevazi plan hedeflerinin bile tamamen 
gerçekleştirilememiş olmasının sebebi, hedeflere var
mak için planda tespit edilen ilke ve politikaların ye
tersiz kalmasında aranmalıdır. 

Turizm potansiyelini değerlendirmek için etkili ve 
verimli kalkınma yöntem ve araçlarının uygulamaya 
konulmasını temin maksadıyla görüşülmekte olan 
kalkınma planının turizm sektörü ile ilgili ilke ve po
litikaları tespit eden 431 inci maddesinin 6 ncı ben
dinden sonra aşağıda önerdiğimiz 7 ve* 8 no'lu bentle
rin eklenmesi için, gereğine müsaadelerinizi saygıla
rımızla arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Aydemir Fahrettin Uluç 
tzmir Samsun 

Hayrullah Olca Durcan Emirbayer 
izmir İzmir 

Fikret Ertan 
İzmir 

b) İlkeler ve Politikalar 431/7 Kalkınmada ön
celikli yörelerde mevcut turizm sektöründeki potansi-. 
yel kaynakları harekete geçirerek söz konusu bölgele

rin gelişmesinde itici güç olarak değerlendirebilmek 
için, bölge planlaması, mahallî idareler planlaması, 
toplum kalkınması gibi kalkınma araç ve yöntemle
rinden öncelikle yararlanılır. Bu gibi bölgelerde, alt 
ve üst yapı yatırımlarını gerçekleştirmek ve işletmek 
için bölgesel kalkınma şirketleri kurulur ve özel fon
larla desteklenir. 

431/8. — Turizm potansiyel kaynağının değerlen
dirilmesi için yapılacak yatırımları güçleştiren, bü
rokratik engelleri kaldırıcı yasal değişiklikler süratle 
gerçekleştirilecektir. 

Özellikle; doğal sit alanları ve tarihî varlıkların 
korunması maksadıyla ilgili bakanlıklarda yapılmak
ta olan fizikî planlama çalışmaları yeniden gözden 
geçirilip gerçek maksadına uygun hale getirilecek, bu 
konudaki bakanlıklararaji koordinasyon sağlanacak, 
lüzumsuz ve yersiz engeller kaldırılacaktır. 

Ayrıca; 3573 sayılı Zeytincilik Nizamnamesi ile, 
1710 sayılı Eski Eserlerin Korunması Kanunu ve 
İmar Kanunuyla diğer kanunlarda turizm yatırımla
rını lüzumsuz engelleyecek hükümler süratle değiştiri
lecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 

değefrü milletvekilleri; 1963 yılından beri beşer yıllık 
4 plan dönemini, tecrübelerM ve uygulamasını takip * 
etmiş bulunuyorum. Bu uygulamaların ve tecrübelerin 
bize verdiği yeni imkânları, yeni güçleri Beşinci Plan 
Döneminde değerlendirerek uygulamaya etkili ve ve
rimli yeni alternetifler ve güçler getirmek mecburi
yetindeyiz. Bilhassa, kalkınmamızın itici bir gücü ve 
sanayileşmede etkin ve süratli bir imkân sağlayıcı alt 
sektör olarak, turizm ülkemiz için büyük bir potansi
yel kaynak oluşturmaktadır. 

Bundan önce uygulanan 4 plan döneminde bu bü
yük gücü 'harekete getirici, memleket kalkınmasında 
itici bir güç olarak kullanılması gereken ilkeler ve 
politikalar, hedefler gayet kısıtlı tutulmuş olmasına 
rağmen, büyük güce yaraşır, büyük boyutta Önlemler, 
hedefler gösferilmemiş olmasına rağmen, mütevazi 
şekilde tespit edilmiş politikalar ve hedefler maalesef 
çok kısıtlı olarak uygulanabilmiş ve tespit edilen he
deflerin çok gerisinde kalınmıştır. 

Binaenaleyh, bugün bizi gayet kronik bir hal alan 
döviz darboğazından kurtararak büyük döviz kazan
dırabilecek olan ve aynı zamanda yoğun hizmet faaliyet
lerini harekete getirerek işsizlik sorununda büyük im
kânlar sağlayabilecek olan turizm sektörümüzün bize 
müyesser kılmış olduğu büyük potansiyel kaynağını, 
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her türlü tedbirleri öncelikle uygulayarak harekete 
getirmemiz gerekmektedir. 

Bugüne kadar yaptığımız plan tatbikatlarından 
aldığımız sonuçlar bu konuda bize yeter derecede 
ışık tutmaktadır. Önümüzdeki Beş Yıllık Plan Döne
minde turizm sektöründeki bakir potansiyel kaynağı 
harekete getirmek için-, bugüne kadar olan uygulama
daki engellerin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Bu engelleri önleyecek ve hedefe bizi süratle ulaş
tıracak politikaları, ilkeleri tespit etmek ve bu ilke 
lere, uygulamanın ışığında pratik yöntemler getirmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bugüne kadar turizm potansiyelini değerlendir
mekte karşılaştığımız en büyük engel bürokratik en
geller olmuştur. Turizm sektörünü harekete getirmek 
için «devletin altyapı yatırımlarım, özel sektörün de 
üstyapı yatırımlarını gerçekleştireceği» her plan dö
neminde ilke olarak konulmuştur. Buna rağmen dev-

. letin altyapı yatırımları turizm sektöründe çok müte-
vazi kalmış ve bu alt yapı yatırımları da çoğu kere 
kamu kuruluşlannın eğitim siteleri gibi lüzumsuz ya
tırımlara harcanarak, turizm potansiyelinin değerlen
dirilmesinde, hedeflere götürücü altyapı yatırımları, 
ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilememiştir. 

özel sektöre gelince: Özel sektörün karşılaştığı 
büyük bürokratik engeller yanında, sanayie nazaran 
çok az kâr marjı bırakan turizm sektörüne özel sek
tör çekilememiş ve özel.sektörü turizmde üst yatırım
lara ve işletmeye teşvik edecek yeterli önlemler alına
mamıştır. Bu yönden gerek devlet sektörü ve gerekse 
özel sektör , turizmde beklediğimiz alt ve üst yatı
rımları yapamamış, böylece müstesna imkânlarla 
mazhar olduğumuz bu potansiyel değerlendirilemeye-
rek kalkınmanın hizmetine verilememiştir. 

Bugün ne yapıp, yapıp, hem döviz darboğazımızı 
açmak ve hem de bu* darboğazı aşarken, emek yoğun 
faaliyetlere fazlasıyla sahip olan bu sektörde konut 
sektöründe olduğu gibi işsizliği önleyecek uygulamaları 
gerçekleştirmek zorunda bulunuyoruz. 

Bugün Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 431 
inci maddesinde tespit edilen ilke ve politikaları da
ha vuzuha kavuşturmak ve burada tespit edilen altı 
politikanın yanında iki ek politika daha tespit ede
rek, bugüne kadarki uygulamaların ve tecrübelerin 
ışığında sahip olduğumuz bilgileri değerlendirerek, 
iki ek yöntem, iki ek ilke ve politikayı koyduğumuz 
takdirde, her halde hedefler çok daha süratle gerçek
leşecek ve bu potansiyelden memleket kalkınması ve 

ekonomik gelişmemiz için müstesna bir imkân ve 
değer sağlanmış olacaktır. 

İlavesini istediğimiz ilkelerden birincisi, bürokra
tik engellerle ügiMdir^ Bugün özel sektör, herhangi 
bir turistik yatırım yapmak için yıllarca büyük gay
retlerle uğraştığı halde, maalesef en basit bir engeli 
dahi aşamamalkta, 3-5 yıl büyük masraflar yapma
sına rağmen, maalesef yatırım müsaadesini alama
maktadır. Bu hazin gerçeği yakınen tecrübelerimizle 
biliyoruz. Bu konuda söylenecek çok sözler vardır; 
fakat, o kadar lüzumsuz formalite ve o kadar lüzum
suz engel özel sektörün karşısına dikilmektedir ki, 
özel sektörün Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinde 
sadece bize nasip olan müstesna turistik imkânları de
ğerlendirecek yatırımları yapması bugün için müm
kün değildir/Eğer biz de tedbirleri etkinlikle devre
ye sokamazsak, yine 15-20 yıl daha bu müstesna 
imkânları değerlendirenleyiz. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz dolmuştur, 
konuşmanızı tamamlayınız efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Bu sahil şeri
dindeki bütün müstesna değerlerimiz bomboş durur
ken, eğer buralara .özel sektörün yatırım yapmasını 
istiyorsak, bu lüzumsuz bürokratik engelleri önleye
cek tedbirleri mutlaka devreye sokmamız gerekmek
tedir. 

Diğer konu da, şimdive kadar toplum kalkınma
sı olarak, mahallî idareler planlaması olarak, bölge 
planlaması olarak, Devlet Planlama Teşkilatının 4 de
fa beş yıllık dönem devrelerinde tecrübesini yaptığı 
ve geliştirdiği politikaları, bilhassa turizm kalkınma
sında devreye sokmamız, bu politikaları işletmemiz 
ve bunların bize sağlayacağı imkânlarla, turizm im
kânı vaat eden bölgelerde yeni politikaları, yeni yön
temleri devreye sokarak turistik yatırımlara hız ka
zandırmamız ve bilhassa bölge planlamasını yaptığı
mız bölgelerde turizmin gelişmesi, turizm sektöründe
ki kaynak potansiyeli harekete geçirmek için bölge
sel kalkınma şirketlerini kurmamız ve. bunlara ya
tırımlarda öncelik vermemiz gerekmektedir. Konut 
fonunda olduğu gibi Özel bir fon kurarak, bu fonu 
kalkınma şirketlerine yardımcı duruma getirmemiz 
gerekmektedir. Eğer önerdiğimiz bu iki ilke tedbirler 
arasına girerde, turizm kalkınmasında plancılarımıza 
ve uygulayıcılarımıza yeni imkânlar ve yeni metotlar 
getirirse, herhalde yıllardır bekleyip özlemle dolu ol
duğumuz ve her türlü gayretimize rağmen bir türlü 
gerçekleştiremediğimiz turizm kalkınmasını olumlu 
ve mutlu neticeye götürmemiz kabil olur. 
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Bu inançla takdiri Yüce Heyetinize sunuyor, hür
metlerimi arz ediyorum; sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Hükümet adına Kültür ve Turizm Bakanı Sayın 

Mükerrem Taşçıoğlu; buyurun efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM flAŞÇIOÖLJU (Sivas) — Sayın Baş
kan, muhterem üyeler; önerge sahibi arkadaşıma teşek
kür ederim iki, ilk defa olarak bu kürsüden turizm 
politikamıza kısa da olsa değinme fırsatını verdi. 

Evvela şunu arz edeyim: Turizm politikası yoktur 
'iddiası yanlıştır. Turizm politikası vardır. Çok net ve 
açık olarak muhtelif yerlerde izafe ötmeye çalıştım; 
ama huzurunuzda ilk defa birkaç cümleyle ifade 
edeyim. 

Evvela, muhterem arkadaşımın biraz evvel belirttiği 
hususlarda esasta beraberiz. 'Biz (geriye dönük bir 
tenkit (gayretiyle değil; ama Türkiye'deki bugüne kadar 
mevcut (bu mevzudaki mevzuatın, bürokrasinin işle
mesinin tabiî icabı olarak, bugün turistik yatak sayı
mız ancak 65 bin civarındadır. Bu rakamın dünya 
çapında ne ifade ettiğini de bir kıyaslama imkânı 
olmak üzere size şöyle arz edeyim: Yunanistan'ın 
yalnız Rodos Adasında 55 bin yatak mevcuttur. Bunu 
ortaya koyalım. Yani 50 milyonluk bir Türkiyelim 
yanında 9 - 1 0 milyonluk Yunanistan'ın, bizim bütün 
yurdumuzda mevcut 65 bin yatağına mukabil, onun 
bir tek adasında turistik nitelikli 55 bin yatağı mev
cuttur, 

Komisyonda da arz etmeye çalıştığım gibi bu 
hususu tespit için konuyla ilgili birkaç yuvarlak rakam 
vereceğim: 1983 yılı sonu itibariyle turizm gelirlerinde 
Amerika 1 timdi sırayı alıyor ve senede 10 milyar dolar 
gelir elde ediyor; 9 milyar dolar civarında geliriyle 
italya 2 nci sırada; 7,'8 milyar dolar civarında geli
riyle Fransa 3 üncü sırada; 6,5 milyar dolar civarında 
(geliriyle İspanya ondan sonra geliyor. Yunanistan'ın 
turizm geliri 1,7 milyar dolardır. Bizim ise geçen sene 
411,3 milyon dolar turizm (gelirimiz var. Buradayız, 
bu noktadayız. Yatağımızın adedi bu, gelirimizin 
miktarı bu. Bizi bu seviyeye kadar (getirmiş olanlara 
da, o günün o »güç şaftlarıma rağmen bu çok az gö
züken, çok az tatminkâr ıgiözüken rakamlara ulaştırmış 
olanlara da ayrıca teşdkkür ederiz. Onu dahi yapabil
mek o koşullar içerisinde bir marifetti; ama ben baş
ladığımız yeri göstermek istiyorum. 

SJimd'i politikamız nedir? Politikamız, kusurun, bi
zim bu derecede geride kalışımızın nedeni ile ifadesini 
buluyor. Bugüne kadar herhangi bir müteşebbis bir 

turizm tesisi yaratmak istediği zaman gidiyor, bakıyor 
Allah'ın güzel bir körfezinde, bir koyunda, bir or
manında Ibir tesis yapmaya karar verdiği zaman karşı
sına hakikaten aşılamayacak zorluklar çıkıyor. İmar
dan müsaade alması lazım, oraya yol götürmesi için 
yalvar yakar bir iki sene Karayollarında dolaşması 
lazım; plâna sokturalbilmesıi, o paranın tahsisinin ya
pılması ve bilfiil yolun yapılması zannediyorum dört 
beş seneyi buluyordu. Geçmişteki tetkikatımızın ne
ticesi ve arkadaşımızın gayet açık bir şekilde ifade 
ettiği gerçek bu. iSu getirmek için, elektrik getirmek 
için, trafo merkezi getirebilmek için; çünkü elektriksiz 
bir turistik tesis düşünülemez, açıkça ifade edelim, bir 
trafo tesisinde dâhi çoğu zaman -bunu 'söylemekte 
bir mahzur görmüyorum- rüşvet olaylarına kadar 
uzanmak medburiyeti hâsıl oluyordu. Hiçbir devri 
tenkit etmiyorum; ama açıklık bu ve öyle oluyordu ki, 
5 sene 6 sene müddetle bir müteşebbis tesisinin altya
pısını meydana getirebilmek için gayret sarf ediyor, 
nefesi tükeniyor, parası tükeniyor; üst tesis yapmaya. 

, geldiği zaman hemen hemen pişman olmuş, nadim 
olmuş bir durumda, ne yapacağını şaşırmış bir vazi
yete geliyordu. 'Bu şartlar altında o tesisin üstyapısının 
da bitmesi kü asıl zorluk ondan sonra başlıyor; işletme 
problemi (başlıyor. 

Şimdi bunlar dile kolay, bunlar söyleniyor; ama 
hakikaten aşılması çok güç şeylerdi ve bir maceracı 
ruhuna eğer sahip değilse o arkadaş, kolay kolay 
akıl ve izan bu yola sapılmasını teşvik edecek mahiyet
te değildi. 

Şimdi biz ne yaptık? (Bakınız; net olarak dedik ki, 
mademki altyapıyı yapmak insanları ümitsizliğe sevk 
edecek dereoede zorluklarla doludur; o halde bu 
altyapıyı devlet yapsın. Doğrusu da budur. Doğrusu 
da budur ve biz bunun için bütün memleket sathını 
bir şantiye olarak düşünmedik, «Ayağımızı yorganı
mıza göre uzatalım» dedik, fiizden evvel başlamış 
olan bir yöntemdir bu, biz devam ediyoruz. Turizm 
(geliştirme bölgeleri 'seçtik. 'Mesela; Antalya'da turizm 
geliştirme bölgesi 50 kilometre tulünde, 3 kilometre 
derinliğinde bir bölgedir. ıBuranın yüzde 95 altyapısı 
bitmiştir. 19813 yılı rakamlarına vurduk, takriben 30 
milyar lira sarf edilm'iştir. Suyu, elektriği, kanali
zasyonu, yolu, hatta yat limanı ve telefon tesisleri 
tamamlanmıştır. IBakınız, çok mühim bir zorluğu 
aştık. Ondan sonra dedik ki: Yerli yabancı (müteşebbis 
arasında fark gözetmiyoruz,, buyurun üstüne istediği
niz tesisi yapın. Bir şartla: Fiziksel planlamasını biz 
yapacağız; çünkü bu kıyıların en güzel şekilde plan-
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lanmış olması şart. Misal vereyim1: Bir Kumburgaz 
gibi curcunaya bürünmesini istemezdik. Devlet olarak 
milyarlar sarf ediyoruz, üstüne iziksel planlamasını 
da (biz önermek suretiyle tesisler yapmasına müsaade 
ediyoruz. 

Şimdi, teşvik edici tedbirin başında altyapının 
devlet tarafından yapılması birinci.tedbir; ikinci tedbir 
olarak da diyoruz ki, biz üstüne yapacağınız tesisin 
oturduğu araziyi size ayrıca para mukabilinde satma
yacağız. Bir mükellefiyet yüklemiyoruz. Ya ne yapa
caksınız? Kiralıyoruz 49 sene müddetle. Üstüne ya
pacağınız tesisin yüzde 5'ini senelik kira olarak, çok 
cüzi bir kiradır muhterem üyeler. Böyle bir kira yok 
Türkiye'de. Ne dükkânlarda, ne meskenlerde bu (kadar 
ucuz kira yok. Sembolik kira ile 49 sene altyapısını 
yaptığımız araziyi kiralıyoruz. Âdeta bila bedel. O da 
yetmiyor, bir kolaylık dalha getiriyoruz. Bu tesisin 
yüzde 60ını kredi olarak veriyoruz, özel koşullarda 
ibu miktar yüzde 75'e kadar çıkıyor. 

HAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — İşte o işlemiyor. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAIKANI MEHMET 

MÜKERRBM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — (Bu derece 
teşvik dünya yüzünde yoktur. 

(Bilmiyorum ne mırıldanıyorsunuz? 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Bakan, mırıl

danmadım; «İşlemiyor» dedim efendim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERRBM TAŞÇIOĞLU {Devamla) — İşliyor 
efendim. O kadar işliyor ki... 

FAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ben size yakıştıra
madım, ben sizi sükûnetle dinliyorum, geri akn lütfen. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERRBM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Hakaret 
etmedim size, duymadığımı ifade ettim. Mırıldanmak 
güzel şey; kediler de mırıldanır. Hakaret için söyleme
dim efendim. Rica ederim, hakaret için söylemedim 
katiyen, özür dilerim öyleyse; ben hakaret için al
madım efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Aynen iştirak edi
yorum efendim, dikkatle dinliyorum. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERRBM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Müsaade 
edin ama, siz de benim sözümü keserseniz... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bir şey söyleme

dim k i 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERRBM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Ama bir 
şey söylediniz ki söylüyorum. ıBakın tatlı tatlı anlatı
yorum, sizde dinleyin efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Hayır, sMnle gö
rüşeceğiz. 

IKÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKlERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Hay hay. 
Varsa birşey sonra gelirsiniz, hay hay. 

Evet, üstündeki tesisi de kredi yoluyla teşvik edi
yoruz. Altyapısını yaptık; arazi parası istemedik, cüzi 
bir kira istedik; üssündeki tesis de yüzde 60 - 75'e 
.kadar krediledik. Dünyanın hiçbir yerinde, turizm 
dalhiil hiçbir sektörde bu kadar güzel, bu kadar 
mükemmel teşvik yoktur. iBunun içindir ki ilk defa 
bu sene, «işlemiyor» dedi arkadaşım, onun İçin ifade 
ediyorum, o bahsettiğim Antalya'daki 25 bin yatak 
kapasiteli turizmi geliştirme bölgesinde boş yerimiz 
kalmamıştır. Biz şimdi sıraya dizdik yeni açacağımız 
bölgelerde arkadaşlara tahsis yapabilmek için. 

Turizm politikamız budur. Altyapıyı devlet ya
pacak, elinden geldiği kadar üstündeki müteşebbisin; 
hatta yerli ve yabancı tefriki yapmadan, tesis yap
masını sağlayacağız. Çünkü hastalık oradadır. Bizim 
memlekette turist eksiği yoktur, turisti rahat ettirecek, 
turisti barındıracak yatak yoktur. Bütün gücümüzle 
oraya çalışıyoruz. Bu, Plan tedbirleri içerisinde açıkça 
ifade edilmiştir. Ayrıca önergede belirtildiği şekilde, 
şirketler kurmaya, birtakım organizasyonlar yapmaya 
lüzum yoktur. İşleyen bir mekanizmadır, işlemeye 
devam edecektir. 

Şimdi burada ikinci bir husus olarak şunu oku
yorum: «Doğal SJT alanları ve tarihî, varlıkların 
korunması maksadıyla...» devam ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, açıkça ifade edelim bunu 
da bir tenkit dîye almayın. SlfT alanları mevzuu 
Türkiye'nin başında bir derttür. Ben, kültürel varlık
larımızı korumakla mükellef bir bakan olduğum halde 
söylüyorum; maalesef, hiçbir devri, hiçbir partiyi, 
hiçbir idareyi kastetmiyorum, ama, zannediyorum 
eleman ve zaman yetersizliğinden dolayı, bunun ölçü
leri biraz geniş tutulmuştur ve aslında çok daha dar 
bölgelerin ilan edilmesi lazım iken, biraz bol tu
tulmuştur. Vatandaşın tasarruf ve mülkiyet hakkı 
selbedilmiştir. Büyük yakınmalar vardır. Biz iktidar 
olduktan sonra akın akın her vilayetten, her kasaba
dan «Sizi bu beladan kurtar, bu nedir? Evimize sahip 
olamıyoruz, onaramıyoruz, bunun bir çaresini bulun» 
demişlerdir. Çünkü ;SİT alanları ilan ettiğimiz, ko
rumaya aldığınız gayrimenkullerde, istimlak da edip 
parasını ödeme kudretinde de olmadığınıza göre, hak
sız yere bir tasarrufta bulunuyorsunuz. Vatandaşın 
tasarruf hakkına müdahale etmiş oluyorsunuz, Onun 
hakkını yemiş oluyorsunuz. 
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O zaman biz Devlet olarak, özelikle Kültür Ba
kanlığı olarak (Bakanlığımın 'kültür kısmını ilgilendiri
yor) iki cami arasında kaildik tam manasıyla: 

Bir; Çok az memlekete, çok az ülkeye Allah'ın 
bahşettiği bu kültürel değerleri ve varlıkları yerin 
altında olsun, üstünde olsun, onları koruma vazifesi, 
endişesi; bir taraftan da onun üstünde yaşayan vatan
daşımın bir yerde yaşama hakkı. Belki, babasından 
anasından kalan tek miras. Onun içindir ki, biz SîfT. 
alanlarını ve korumaya değer varlıkları tespit edecek 
olan eski adıyla Yüksek Anıtlar Kurulunu, yeni adı 
ile Taşınmaz Kültür Varlıkları Kurulunun adedini 
çoğaltmakla kalmadık, bölge kurulları da yaptık. Bir 
de ayda bir defa toplanma mecburiyetinde olan bu 
kurulların her gün devamlı çalışır kurullar haline 
gelmesini istedik. Çünkü, çıkartmış olduğumuz imar 
Affı Kanununun ek bir maddesGnde «Ikİ sene içeri
sinde, müraacat edilsin edilmesin, eski alınmış olan 
(bütün kararların kâf fesimin yeniden incelenmesi» 
mecburiyeti vardır. Bunların sayısr da 17 bindir; 17 
bin tane SÎT alanı veya korumaya değer kültürel 
varlıklarla ilgili yerlerin yenliden mahalline gidilerek 
incelenmesi yapılacak ve sonuçlandırılacaktır. Tabiî 
bu kolay olmuyor ve o haklı şikâyetler devam ediyor. 
Ama, arkadaşlarımız kusura bakmasınlar, bu öneride 
ilave edilen böyle füluğ olan yeni. bir koordinasyona 
ihtiyaç yok. Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, bu 
kurullar çalışıyor. Yetmezse yeni kurullar ilave edece
ğiz. Tabiî bu işte yetkili ilim ve bilim adamları ile 
ağırlıklı olan o kurulların adedini çoğaltmak da bir 
yerde kolay değil. Bunlar büyük şehirlerimizden giden 
ve özellikle bu mevzularda ihtisas sahibi olmuş pro
fesörlerdir. Lalettayin 'kişileri yollayamıyorsunuz. Yol-
lasanız da içinizde bir istifam başlıyor «Acaba tarihî 
değerlerin yok olunmasına alet mi oluyoruz?» diye. 
Ama, bu Plana yeni bir ilave 'ile bir durumun de
ğişeceğini zannetmiyorum. Elimizdeki bütün- imkân
ları kullanacağız. 

Eğer sözlerimden arkadaşım alındıysa tekrar özür 
dilerim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞjHAN (Kars) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz Sayın Bakana bir soru sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — IBuyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakanın 

açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yerimden 
hitap etmek mecburiyetinde olduğum için de sizden 
özür diliyorum. 

Türkiye'min her tarafını turizm bakımından bir 
bütün olarak değerlendirmenin çok gerekli olduğuna 
elbette ki benim kadar siz de inanıyorsunuz, bundan 
eminim. Siz özellikle yaz turizmi üzerinde durdunuz; 
ben Doğu Anadolu'da veya İç Anadolu'da Turzim 
Bankasının uygulamakta olduğu turizmi geliştirme 
Projesi dahilinde bazı vatandaşların, özellikle tarihî 
değerleri çok yüksek, tabiî güzellikleri çok fazla oları 
bazı il ve ilçelere vermiş olduğu turizm kredileriyle 
inşa edilmeye başlanan; fakat inşaat devam ettiği 
süre içerisinde krediler bölüm bölüm verildiği için 
tahsis edilmiş kredinin, büyük veya bir kısmı -üçte 
bir kadar bir kısmı- kredinin faizine tahsis edilmek 
suretiyle ödenmeden mahsup edildiğinü ve dolayısıyla 
yapılmış tahsisattan sonra, bu turizm yatırımları
nın devreye girmeden tasfiye edilmek mecburiyetinde 
bırakıldığı hususunda Sayın Bakanlığınıza bugüne 
kadar bir konu iletildi mi, bu şekilde bir bilgi var mı? 
Bunları lütfeder açıklarsanız memnun olurum. Eğer 
örnek isterseniz ve Başkanlık da müsaade ederse, 
çok canlı bir örneğini vermek işitiyorum ve bunun 
araştırılmasını istiyorum. 

Sayın Başkan, müsaade eder misiniz, bir tane 
canlı örnek vermek istiyorum? 

BAŞKAN — Efendim, esasında önerge üzerinde 
bir soru sorulmasına veya bir açıklama yapılmasına 
İçtüzük hükümlerimiz cevaz vermez. Ancak ben Sayın 
Bakanın açıklamaları, umumî heyetimizi, Genel Ku
rulumuzu aydınlatıcı mahiyette olduğu düşüncesiyle, 
böyle bir soru sorulmasına müsaade ettim. Fazlasının 
derinleştirilmesine müsaade edemeyeceğim. Sayın Ba
kan da bu hususa cevap verip vermemekte serbesttir 
ve cevabının da çok kısa olmasını diliyorum. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKBRREM TAŞÇIOGLU (Devamla) — Efendim 
müsaade ederseniz, misal' vermesine lüzum yo'k, de
dikleri doğrudur ve çok sayıda da mevcuttur. Ama 
ben cevabımı kısaca arz edeyim. 

Bir kere, yaz turizmi ayrımı üzerinde mutabık 
değiliz; şu manada mutabık değiliz: Biz altyapıların 
ağırlığını, yazların çok uzun sürdüğü bölgelerde teksif 
ettik, bu doğrudur; çünkü biz dış turizmimizi dikkat 
buyurun- çoğunlukla ekonomik bir problem olarak ele 
aldığımızı ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. 

ıBinaenaleyh, bazı bölgelerimizde yaz birbuçuk iki 
ay, bazı bölgelerde de altı, yedi, sekiz ay sürüyor ise, 
ben devlet olarak elimdeki ilk parayı, o altı, yedi, 
sekiz ay süren bölgeye yatıracağım ki, onun geliri 
de o nispette çok olsun. Ama bunun dışında yaz 
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turizminden kastettiğiniz sadece deniz, oksijen vesaire 
(değil: Bildiğiniz gibi, genelde kaplıca turizmi, dağ 
turizmi, av turizmi gibi birçok turizm var. ıBiz özel
likle bu son saydıklarımızda, yani, dağ turizminde, 
kaplıca turizminde böyle bir ayrımı yapmıyoruz; 
çünkü bunlar (genelde iç turizmimize hitap eder nite
liktedir. Bugün Uludağ'da dış turist çok azdır. Uludağ' 
da olmuştur; ama (bir Erciyes, (bir Palandöken 'hemen 
programımıza alınmıştır; oralarda bunu geliştirmeye 
başladık, projelendirme safhasındayız. 

(Kaplıca turizminde 'keza, böyle yazı uzun, kışı 
kısa diye bunlara baktığımız yok; debisi Maden 
Tetkik Arama Enstitüsü tarafından yapıldıktan sonra 
fizibilite etütleri yapılıyor ve öncelikle nerede ya
pılması daha fizibl ise oralara uzanıyoruz; bir tefrik 
gözetmiyoruz. Buraya kadar anlattığım kısım bilmi
yorum sizi tatmin etti mi? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Teşekkür ederim 
efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOGLU (Devamda) — Şimdi 
kredi bahsine (geçeceğim. Kredi mevzuunda hakikaten 
bazı tıkanıklıklar zaman zaman olmuştur, olmaktadır. 
Yanliz şunu söyleyeyim, bunu açıklıkla ifade ediyorum, 
genelde bir kanı var; müteşebbisin elinde turizme el
verişli bir arazi var, devlet kıredi veriyor, şuradan bu
radan da ekleriz buraya bir turistik tesis yaparız dü
şüncesiyle yola çıkılıyor. Halbuki, buraya sarf edile
cek paranın yüzde 40'ının cebinde olması lazım. Ço
ğunlukla yanılgı da, yanıltma da burada oluyor. Bü
tün dikkatli araştırmalara rağmen yanılmalar maa
lesef vaırdır ve yola böyle çıkılıyor. Halbuki gerçek 
kendini çok çabuk gösteriyor, çünkü Turizm Bankası 
dağıttığı kredileri şu şekilde ödettiriyor, daha doğrusu 
turizm kredisinin tediyesi şu şekilde oluyor : Bin liralık 
istihkak yapıyorsunuz, herhangi bir tesiste, götürüyor
sunuz, bunun 400 lirasını saymıyorum, bu senin payın, 
al 600 lirasını diyor. Şimdi adamda 400 ika yoksa 
açık vermeye başlıyor ve üçüncü ve dördüncü istih
kak da sızlanmaya başlıyor, İş uzuyor. Tecrübeler şu
nu göstermiştir : özellikle 1977-1978-1979 yıllarında 
yani ̂ enflasyonun yüksek olduğu yıllarda tabii iş du
ruyor. Enflasyon yükseliyor, öyle bir hale geliyor ki, 
evdeki hesap çarşıya uymuyor ve iş kalıyor. Bugün 
onları temizleme gibi çok güç bir durumla karşı kar-
şıyayız. 'Formüller arıyoruz, günün enflasyonist tesir
lerinden dolayı ek krediler sağlıyoruz; ama aslında 
öz varlık denen bir nesne.cepte olmadığı için çok zor
luklara uğruyoruz. 
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1 İkinci konu, itiraf edelim, zaman zaman banka 
I olarak, dolayısıyla bakanlık olarak kredilerimizi öde

mekte de nakit sıkıntısı çekiyoruz, hatta kredi vermeyi 
I durduruyoruz. Çünkü biz para basmıyoruz. Bütün da

va buradan kaynaklanıyor. İmkânları zorlayarak biraz 
I sabırla bu işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Doğru 

yolun bu olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı bir ak-
I sama olursa telafisi cihetine gidiyoruz. Müddetlerini 
I uzatıyoruz, bekletiyoruz. Yanlışlar olmuyor mu, ola-
I bilir. Ama bana gelen her müracaatçıyı, belki siz de 
J şahitsinizdir, elimizden geldiğince kanunları ve yönet-
I melikleri zorlayarak memnun etmenin ve ne pahasına 
I olursa olsun turistik tesis kurmaya azmetmiş bir kim-
I senin yanında olmaya çalışıyoruz. 
I Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Bu konuda başka söz almak isteyen var mı? 
I Buyurun Sayın Alaattin Fırat. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 

I milletvekilleri; söz konusu önergeye tümüyle katıl-
I mıyoruz. Çünkü 431/7 için, plan modeli idare plan-
I laması yerine bölgesel planlamayı öngörmektedir. İkin-
I cisi de, «Kalkınmada öncelikli yöreler için özel bir 
I fon» diyor. Oysa kalkınmada öncelikli yöreler için bir 
I fon kurulması Planda yer almış olduğundan dolayı 
I katılmıyoruz. 
I 431/8 için ise, birinci bentteki «bürokratik engel-
I lerin kaldırılması» Planın temel politika tercihidir. Bu-
I rada ayrıca tekrarlanmaya gerek bulunmadığı kanaa-
I tindeyiz. 
I İkinci bende, Planın 431 numaralı paragrafının be-
I şinci bendinde yer almış bulunduğundan dolayı ka-
I tılitnıyoruz. 
I Üçüncü bende ise, ikinci bent içerisinde mevcut 
I olduğundan dolayı katılma imkânımız yok. 
I Saygılarımızla arz ediyoruz efendim. 
I BAŞKAN — Oylamaya geçiyorum : Geri verme 
I gerekçesinin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
I etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
I 17 numaralı gerekçeyi okutuyorum : 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Beşinci Beş Yıllık Planın sağlıkla ilgili bölümün-
I deki 160 ncı sayfa ve 624'üncü paragrafta, özel sağ-
I lık müesseselerinin sağladıkları hizmet karşılığı ücret-
I lerin serbest bırakılacağı belirtilmektedir. 
I Halbuki yeni görüşülen Sağlık Bakanlığı Teşkilât 
I Yasasında özel sağlık müesseselerinin ve özel muaye-
1 ne ücretlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edi-
I leceği belirtilmektedir. 

203 — 
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Planda belirtilen durum ile Sağlık Bakanlığının 
görevi arasında tenakuz olmaktadır. Planın ilgili kıs
mının Bakanlığın görevleri doğrultusunda değiştirilme
sini saygılarımla arz ederim. 

Gerekçe ı 
Resmî sağlık kurumlarında hasta ve çevresini tat

min edecek yeterli sağlık hizmeti verilmediğinden ge
nellikle hastalar özel sağlık kuruluşlarına ve muayene
hanelere müracaat etmektedir. Aslında çok pahalı olan 
tedavi ücretleri fiyatların serbest bırakılması ile hasta 
ve ailesini ekonomik yönden çok zor durumlarda bı
rakacaktır. İmkânları kısıtlı olan hasta vatandaşların 
da özel muayene imkânlarından faydalanması imkân
sız olacaktır. 

Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle özel muayene ve 
her türlü tedavi ücretlerinin Sağlık Bakanlığı ve ilgili 
kuruluşlarla günün rayicine göre düzenlenmesi gere
kir. Bu nedenle, Beşinci Beş Yıllık Planın ilgili parag
rafının aşağıdaki şekilde düzeltilmesi için Komisyona 
geri verilmesini arz ederiz. 

«Özel sağlık müesseselerinin sağladıkları hizmet 
karşılığı ücretleri Sağlık Bakanlığı, özel sağlık mües
sesesi ilgilisi ve Türk Ta'b ipler Biri iğinin temsilcisinin 
teşkil edeceği bir komisyon tarafından her yıl için 
'günün rayicine ve 'bölgelere göre tespit edilir.» 

M. Sedat Turan Ülkü SÖylemezoğlu 
Kayseri Kahramanmaraş 

Kadri Albay M. Murat Sökmenoğlu 
Antalya Hatay 

İsmet Tavgaç Ali AVhan Çetin 
Bursa Çorum 

BAŞKAN — önerge hakkında söz almak iste
yen?.., 

Buyurun Sayın Turan. 

'M. ÖE'DAT TURAN ^Kayseri) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Planı (incelediğimizde, genel 
sağlık sigortasıyla ilgili çalışmaların şimdilik düşünül
mediği, ileri tarihlere (bırakıldığı belirtilmektedir. 
Halbuki 'hastaların tedavisinin devlet tarafından ay
rım yapılmadan sağlanması Anayasa gereğidir. Res
mî sağlık kuruluşlarında her türlü personel, malzeme 
ve ikmal tam olmasına rağmen, işletme yetersizliği 
nedeniyle gerekli sağlık hizmetleri yürütülememekte-
dir. Bu hizmetlerden memnun olmayan hastalar, dert
lerine çare 'bulabilmek İçin özel sağlık kuruluşlarına 
ve özel muayenehanelere gitmektedirler. Bugünkü 
şartlarda çok pahalı olan tedavi ve ilaç masrafları, 
fiyatların serbest bırakılmasıyla çok daha 'fazla arta
cak, bu İse hasta ve müessese arasında mahkemelere 
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intikal edecek şekilde büyük sürtüşmelere neden ola
caktır. içinizde kendisi veya yakını hasta olup da 
özel hastanelere gidenlerin ne gibi büyük fiyatlarla 
karşılaştığını takdir edersiniz. Beşinci Beş Yıllık Pla
nın 284 üncü sayfasının 629 uncu paragrafında, özel 
sağlık müesseselerinin sağladıkları hizmet karşılığı 
ücretlerinin serbest bırakılacağı belirtilmektedir. Hal
buki halen yürürlükte bulunan kanun hükmündeki 
kararnamenin Sağlık Bakanlığına ait görevler bölü
münde bu ücretlerin 'Sağlık Bakanlığı tarafından tespit 
edileceği belirtilmektedir. Hükümet Programına para
lel olduğu belirtilen Planla Sağlık Bakanlığı görevi 
arasında bir tezat Vardır. Bu bakımdan hastaların eko
nomik yönden korunması için fiyatların, her yıl böl
gelere göre Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği 
temsilcisi ve özel sağlık müesseselerinin temsilcileri
nin oluşturacağı bir komisyonca 'günün rayiçlerine gö
re taban ve tavanının tespit edilmesinde fayda görü
yorum. Bunun, Sayın 'Başbakanımın dediği gibi, «Seç
mene selam» değil, hastalara hizmet yönünden fay
dalı olacağı kanısındayım, önergemin kabulü yö
nünde oy kullanırsanız, hasta vatandaşlar içlin en 
büyük desteği sağlamış olursunuz. 

Saygılar sunarım. (MDP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan. 
Başka söz almak isteyen var mı?. Yok. 
Komisyon önergeye katılıyor mu?. 
PLAN VE BÜTÇE KÖMÎSYO/NU (SÖZCÜSÜ 

ALAATTltN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — (Komisyon katılmıyor. 
Hükümet katılıyor mu?. 
ÇALINMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) ~- Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. 
Oylamaya geçiyorum : Geri verme gerekçesinin 

dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

18 numaralı gerekçeyi okutuyorum": 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde kimsesiz çocukların sayısının 400 bi

nin çok üzerinde olduğu bilinmektedir. Bunların çok 
sınırlı miktarı yetiştirme yurtlarında ve Çocuk Esir
geme Kurumlarında korunabilmektedirler. Yine bi
lindiği gibi bu çocuklar belirli bir yaşa geldiklerinde 
bu kurumlardan ayrılmak zorundadırlar. 

Bu hususlarda, zaman zaman tüyler ürpertici olay
ların cereyanı eitttiği de 'tespit edilmektedir. 
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'Bu çocuklar yalnız küçük yaşlarda değil, çalışma 
yaşma geldiklerinde de özel yasal düzenlemelerle 
'korunmalarında zorunluluk vardır, özellikle işsizliğin 
'büyük boyutları olduğu ülkemizde bu çocukların iş 
bulma şansları daha da azdır. 

Bu nedenlerle planın, «Sosyali Hizmetler, Yardım
lar ve Sosyal Refah» başlıklı ki'sma aşağıdaki parag
rafım eklenmesini arz ve 'teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

«Yetiştirme Yurtları, Çocuk Esirgeme v.b. kurum
larda korunan çocuklardan, çalışma yaşına gelerek 
bu (kurumlardan ayrılmaları halinde işyerlerine, sakat
lar ve «fs'ki hükümlülerde olduğu gibi belli oranda 
Mühdam zorunluluğu getiren yasal düzenlemeler ya
pılacaktır.» 

ılimren Aykut Muisitafa Murat Sökmenoğlu 
îstaribul Haitay 

İsmet Tavlgaç Turgut Yaşar Gülez 
Bursa Bolu 

Ayhan SakaJMıoğlu Ahmet Sarp 
Sa'karya Diyarbakır 

Ertuğrul Gökigün 
Aydın 

BALKAN — Söz almak isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın İmren Aykutt. 

İMREN AYKUT (fetanJbul) — Sayın Başkan, çok 
'değerli arkadaşlarım; Önergemizin gerekçesinde ülke
mizde en az 400 bin olduğu belirlenen, ama bu sayı
nın çok çok üzerinde olduğu bilinen kimsesiz ço
cuk vardır. Bu çocuklardan çok sınırlı bir miktarı 
yetiştirme yurtlarımda ve Çocuk Esirgeme Kuru
munca kbrunırnalkitadiır. Ancak, bu kurumlarda korun
maları da sınırlı bir süreyle belirlenmiştir. Bu çocuk-
'lar çalışma yaşına geldiklerinde korundukları kurum
lardan çıktıkları arida ortada kalmaktadırlar, işsizli
ğin Çok büyük boyutlara ulaştığı ülkemizde bu çocuk
lara ıbir istihdam önceliği tanınmasında büyük bir zo
runluluk bulunmaktadır. Bu nedenledir k'i, îş Yasa
sında gerek öslki bükümlüler için gerekse sakatlar için 
kabul edilmiş bulunan, yüzde 2 gibi işyerlerinde is
tihdam 'zorunluluğu şartının, yetiştirme yurtlarından 
çalışma yaşına geldiğinde çıkarılmakta olan çocuk
lar için de /getirilmesini, yeni bir düzenleme getiril
melini amaçlayan bir önerıgeldir ve bu sebeple Planda 
yer almasını isltemekteyiz. Bu nedenle huzurlarınıza 
getirmiş bulunuyoruz. 

Saygılarımı: sunarım (ANAP ve MDP sıraların-
'dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IKomisyön katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMIÎSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎ'N FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 
'BAŞKAN — Kaltılıyor, 
(Hükümet kaitılıyor mu efendim? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA

NI MUSTAFA KALEMLİ {(Kütahya) — Katılıyo
ruz efendim, 

BAŞKAN — Katılıyor. (MDP sıralarından «Bra
vo» seslleri, alkışlar) 

Oylamaya geçiyorum : Geri verme gerekçesinin 
dikkate âlınmasım kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

19 uncu önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planındaki 612'nin birinci paragrafı ve 646 ncı mad
delerinin aşağıdaki şekilleriıyle değiış îriıhnesM arz ede
riz. 
Recep Eroümerit Komikman Berati Erdoğan 

Ibtanlbul Samsun 
Pertev Aşçıoğlu Hail Şıvgın 

Zonguldak Ankara 
Hazım Kütay 

Ankara 

Gerekçe : 
>L Anayasanın 56 ncı maddesinde yer alan, Dev

let, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sür
dürmesini sağlamak; insan ve madde gücünden ta
sarruf ve verimi artırarak, 'işbirliğini gerçekleştirmek 
amacıyla sağlık kuruluşlarını tek el'den planlayıp hiz
met vermesini .düzenler hükmünün bulunması; 

2, Sigorta faaliyetlerinin sağlam finans kaynak
larına dayandırılması için bu alanın dışında kalan fa
aliyetlerden mümkün olan nispdtte kurtarılması; 

3< Vatandaşa sağlık /hizmeti verilirken atıl hasta
ne kapaislltesinin değerlendirilmesi ve seçme imkânının 
tanınması ve seçme imkânının tanınmış olması, 

nedenleriyle; 
Madde 61'2 : Sağlık hizmetlerinin koordineli bir 

şekilde yürüitülmesi için gerekli mevzuat değişiklik
leri yapılacaktır. 

Madde 646 : Sosyal Sigortalar Kurumunun sağ
lık kuruluşları; hizmetin etkinliği ve verimliliğin ar-
tıoîması ve sağlık sigıortaisı sisteminin daha sağlam 
finansman esaslarına oturtulması amacıyla reorgani-
zasyona tabi tutulacaktır. Sigortalının ödenen sağlık 
primi karşılığı olarak hizmeti, standartlara uygun sağ-
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lû. hizmeti veren bfülün kurufaşlardan satın alabilme
si geneil ilke olarak uygulanacaktır. 

BAŞKAN — önerge hakkımda söz almak isteyen?.. 
Yok, 

Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyor, 
Hükümet katılıyor mu? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılıyoruz 
efendim, 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor. 

Oylamaya geçiyorum : Geri verme gerekçesinin 
dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

20 numaralı gerekçeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyülk 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Beşinci- Beş Yıllık Kalkınma 

Planının 120 nci sayfasında Tablo : 75'de «yatırım 
programında yer alan önemli elektrik üretim tesisleri
nin» aşağıdalki gerekçeden dolayı Plandan çıkarılma-
ısını arz ve teklif ederiz. 

A'bdurrabman Bozkır Alâeddin Kısakürek 
Konya Kahramanmaraş 

'Mehmet Topaç Hayrettin Elmas 
Uşak istanbul 

Türkân Turgult Arıkan Alhmelt Altıntaş 
Edirne Muğla 

IMtümtaz Güler 
Uşak 

Gerekçe : 
L Tabloda yer alan projelerin, enerji sektörün

de yer alan ve alması muhtemel projelerin tümünü 
kapsamaması se'beibiyle yanlış anlamlara sebebiyet 
verim amesi, 

2, Enerji Bakanlığınca yürütülen enerji mastet 
planının sonuçlarına göre yeniden revize edilebilme 
İmkânları sebebiyle hu tablonun plan ımetninden çı
kartılması uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — Gerekçe hakkında söz almak iste
yen?.. Yok, 

Gerekçeye Komfeyon ve Hükümet katılıyor. 
Ovlamaya geçivorum : Geri verme gerekçesinin 

dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

21 numaralı gerekçeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Beşinci Beş Yıllık Kalkunlma Planı 183 üncü say

fası 857 ve 858 inci paragraf olarak aşağıdaki yazılı 
ibarelerin yapılmasını arz ederiz. 

857. Tasarruf ekonomisine özen gösterilmesi ve 
bilinçli tülketici yaratılması için eğitim kurumlarında 
radyo ve televizyonda programlar düzenlenmesine ça-
'Hs'i'tacıklh'r. __ 

858. Ülkenin sanayileşmesi ile birlikte yurt içî ve 
yurt dışı artan vasıflı eleman ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere, pratik eleman eğitimi yapılarak, vasıfsız işçi
ler eğitilerek iş bulmalarının kolaylaştırılması- temin 
suretiyle bir yandan işsizin azaltılması diğer yandan 
ise sanayinin ihtiyaç duyacağı elemanları üretime 
katma çalışmaları sürdürülecektir. 

Gerekçe : 
857. Yukarıda birinci paragrafta yazılı israf eko

nomisine ülkem'izde bugüne kadar önem verilmediği 
ve bu. suretle büyük bir dengesizliğin ortaya çıktığı 
bir vakıadır. Bu bakımdan gerek bilinçli bir tüke
tici ve gerekse bilinçli bir üretici kitlesi de yaratıla
mamıştır. Bu husus gerçekleştirildiği takdirde eko-
nomimizdeki. bu yöndeki dengesizlik önlenecektir. 

'858 inci paragraf, ülkemizin artan nüfusuna pa
ralel olarak kalifiye eleman yetiştiril'mediği, bu yüz
den de giderek artan işsiz sayısında vasıfsızlar çoğun
luğu teşkil ettikleri için hem işsize iş temininde, hem 
de vasıflı işçi teminimde güçlüklerle karşılaşi'lmakta-
tır. Ayrıca yurt dışına ihraç edilen işgücünde vasıf 
aranması sebebiyle vasıflı işçi bu yönden de azal
maktadır. Bu nedenlerle vasıflı işçi temini de güçleş
mektedir. Teklifin bu konuya çözüm getireceğine inan-
maktayız* 

İsmail Saruhan Osman Işık 
Ankara! Ankara 

Oğan Soysal Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara Ankara 

Hazım Kutay 
\Ankara 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Alaattin Fı
rat; buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTtN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekillleri; önergeye Komisyon olarak katılma
mız mümkün değildir. Çünkü, söz konusu önergede 
istenilen hususlar 513, 514 ve 53'8 numaralı paragraf
larda açıkça belirtilmiştir. Nitekim 538 numaralı pa-
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ragrafta daha genel olarak konu yer almış bulunmak-. 
. taıdır. 

513- ve 514 numaralı paragraflar, hedef de göste
rerek, yaygın eğitimde vasıf kazandırma konusunda 
daha açıklayıcı bingilere yer vermiş olduğundan do
layı, burada tekrar zikredilmesinde ve yeni bir pa
ragraf olarak ilave edilmesinde fayda olmadığı ka-
naa'tindeyiz* 

Takdirlerinize arz ederiz. 

BAŞKAN — 'Başka söz almak isteyen?.. Buyu
run Sayın Sarahati. 

ÎSMAtL ŞARUHAN (Ankara) — Savın Balkan. 
sayın milletvekiılleri; önergemizde gerekçesiyle bir-

. İlkte açıklamaya çalıştığımız husus, yaygın eğitim esa
sı üzerine kurulmuştur ve 858 inci paragraf olarak 
açtlmasım^&temekteyiz. Yaygın eğitim esasının var 
olduğu (Açık olmamakla beraber) doğruldun fakat 
Savın Komisyon sözcüsü, eğer yanlış anlamadımsa, 
sanıyorum önergenin tümüne katılmamayı kastetti. 

- O^sa biz 857 nci paragraf ite (tasarruf ekonominden 
bahsettik. Ülkemizde nevin ne zaman ve nasıl alına
cağına, neyin ne zaman ve nasıl üretileceğine dair eği
tim kurumlarında bugüne kadar tasarruf ekonomisi 
diye bir çalışmanın yapılmadığını hepimiz biliyoruz 
ve şu anda Beşindi Beş Yıllık Kalkınma Planı içeri-
siride de bu konuda açık bir hüküm bulunmadığını 
tnüşaihatde etmiş bulunuyorum. 

Sanıyorum bu husus, geçmişteki planlara konuîlma-
dn&ı gibi, bu plana da konulmaması halirtde bir ek
siklik olarak ortaya çıkacaktır. Oysa ikfisaden kalkın
mış ülkeler hem üretimi. hem de tüketimi planlamış 
durumdalar; yani bir tJükötim ekonom'M esasına da
yalı olan ülkeler de mevcuttur. Biz israfa dayalı bir 
sanayi ve ekonomi düşünmediğimize göre, mevcudu 
tasarruf etmek suretiyle üretimi daha da artırıcı un
surları yaratabilmenin ve en azından bu sistemi ge-
liştirmen'in yararları olacağına inandığımız için bu 
'önergeyi vermiş bulunuyoruz. 

Sanıyor ve inanıyorum ki, bu görtiışümüzkie haklı 
bulunduğumuzu Yüce Heyetiniz kabul edecektir. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Saruhan. 
Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
Ovlamaya geçiyorum : Geri verme gerekçesinin 

dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

22 numaralı gerekçeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
/Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 5<5Ö inci 

maddenin sonuna aşağıdaki ibarenm eklenmesini.arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türkân Turgut Arıkan Fatma Rezan Şahinkaya 

Edirne Ankara 
Recep Ercüment Konukman Mustafa Tınaz Titiz 

İstanbul îstanbul 
Fazıl Osman Yöney 

İstanbul 

«Yükseköğretim kurumları arasında bilimısel reka
beti sağlayacak ve hızlanduracak gerbkîi tedbirler alı
nacak ve düzenlemeler yapılacaktır.» 

Gerekço : 
Başta devlet adamı yetiştirilmesi olmak üzere, bi

limsel araştırmalarda ve teknolojik gelişmede, ekono
mik, sosyal ve kültürel kalkınmada çok önemli bir 
yeri ve rolü bulunan üniiv6rsiteler;imizdeki uygulama
dan kaynaklanan aksaklıklar, ülkemizin uzun vadeli 
geleceğini etkileyebilecek nitelikte görünmektedir. 

14 Bugün üniversitelerimizde öğretim üyesi kav
ramı değişimidir. Doktorasını tamamlayanlar yardımcı 
doçent unvanını almak suretiyle öğretim üvesi olmak
tadırlar. Eğitimin kalitesi her şeyden önce öğretim 
üyesinin kalitesine bağlıdır. Ülkemizde doktora de
recelerinin alınması bazı öğretim kurumlarında çok 
kolay bir hale gelmişltür.. Oysa, gelişmiş ülkelerde yük
sek lisans ve doktora çakışmaları çok ciddî kapsamlı 
ve sürekli caba ve araştırmalar sonucu elde Edilebil
mektedir. öğrencilerin iyi yetişmeleri her şeyden önce 
öğretim üyelerinin kendi bilgi dağarcıklarını meslekî 
bilgiler yanırida, genel ve geniş bir kültürle doldurma
larına bağlıldır. Bu da bir kaç yılda gerçekleştirilebi
lecek bir olay değildir. 

2, Üniversite kurumlarının her yerde standart 
hale getirilmesi bilimsel rekabeti önlemektedir. Ovsa, 
bilimin gelişmesi rekabete dayanır. Bugün gelişmiş 
ülkelerde üniversiteler hem ulusal, hem de uluslara
rası dü^evde sıkı bir rekabet içindedirler. 

3.. öğretim programlarımın merkezden saptanma
sı, öğretim üyelerini lise öğretmeni durumuna getir
mekte ve rekabeti engellemekte'dir. Bu durum, öğre
tim üyelerini mesleklerinden soğutmuştur. Bu yüzden
idir ki, üniversitelerden ayrılan yetişmiş, tecrübeli ve 
bilgili öğretim üyesi erozyonu çok ciddî ve tehlikeli 
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boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Gerçekten uzun yıl
larda yetişmiş tecrübeli ve bilgüli profesör ve doçent
lerin yerini doktorasını yeni tamamlamış yardımcı 
doçentlerin alması, kaliteyi olumsuz yönde etkilemeik-
tedir. Unutulmamalıdır ki, üniversite eğitimi lise dü
zeyine, İndiğinde teknolojik gelişmenin sağlanması 
mümkün değildir. Teknolojide gelişme ise, her şey-
ıden önce teorideki gelişmeye bağlıdır. 

4< Üniversitelerimizde yurt dışın'dan yeni kitap
lar sağlanamamaktadır. Merkezi kararlar yüzünden 
yeni kitap basımı da güçleşmiş bulunmaktadır. Ki
tapsız bir ürilveristakı varlığı ise söz konusu olamaz. 

•5, Üniversitelerde araştırma yapıiamaz hale gel- \ 
mişltk. 

6, Üniversitelerimizin, yurt, sınıf, araç - gereç, 
uduz kitap sorunlarına ayrılan kaynaklar YÖK'e ay-
.ıri'İan kaynakların yanında çok düşük katmaktaidır. 
YÖKliin görevi kendi lüks binalarımda, personelin'de 
(tasarruf sağlayarak öğrencilere sınıf, yurt, ucuz kitap, 
eğitim araç ve gereçleriyle kaliteli eğitimi götürmek 
olmalıdır, 

Unultimayaliim ki, Atatürk dönemlinin büyük işle
ri, mütevazi Türkiye Büyük Millet Meclisi binasırida 
gerç«kleştirilmişltir. Dünyalda hiçbir küonse veya şey 
vazgeçilemez değildir. Vazgeçemeyeceğimiz unsur 
Atatürk ilkeleri ve Atatürklün Cumhuriyetimizi ema
net ettiği Türk gençliği olmalıdır. 

Üriivetfsitdlerimiz elden gitmeden, konunun üze
rine eğilinmesinde ülkemizin geleceği açısından yarar 
görmekteyiz. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde konuşmak isteyen?... 

fPAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Söz istiyorum efen
dim, 

'BAŞKAN — Önergede imzanız var mı?.. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Yok efendim. 
BAŞKAN — önerge'ha!kkın!da konuşmak ancak 

şöyle mümkün oluyor : önerge sahibi; yani birinci 
'imza sahibi veyahut onun göstereceği diğer imza sa
hiplerinden (birisi ef eridim, 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim, 

^BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılıyo
rum 

İBAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet ka-
tııkyor< 
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j Oylamaya geçiyorum : Geri verme gerekçesinin 
I 'dikkate alınmasını kalbul eidenler... Etmeyenler... Ka-
I tml edilmiştir. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Hükümet ve 
(Komisyonu kutluyoruz eferidim. 

'BAŞKAN — Önergelerin işlemi bitmiştir. 
Dikkate alınması kalbul edilen önergeler ikinci bir 

defa 'daha görüşülecektir. 
Bu nedenle dikkate alınmasına Genel Kurulca 

karar verilen önergeleri görüşmeye başlıyoruz. 
önergeleri sırayla okutuyorum : 

I 3 numaralı önerge; Bursa Milletvekili Memduh 
I Gökçen ve arkaidaşlarıni'n önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Yüce Meclisimizce tetiklik eidilmekte olan Beşinci 

ıBeş Yıllık Kalkınma Planımızın Belden Eğitimi ve 
Spor Bölümündeki 598 İnci paragrafının sonuna ek-
lenmelk üzere, Türk gencilerinin yeteneklerini daha 
iyi ortaya koyabilmelerine ve uluslararası düzeyde 
kendilerini tanıtalbilmelerine imkân verebilmek için 
«Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalıştırılan iş
çi sayısının belli bir nispeti kadar sporcu istihdam 
öden 'kuruluşlar teşvik edilecektir» cümlesinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarnmızlaı 

İBAŞKAN —- Yine bu önergelerin görüşülmesinde 
de birinci imza sahibi veya onun göstereceği diğer 
imza salhipleririden bir arkadaş, Hükümet veya Ko
misyon söz alabilirler. 

Bu doğrultuda önerge hakkında söz almak iste
yen var mı? Yok. 

Hükümet ve Komisyondan söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

Oylamaya geçiyorum : Geri verme gerekçesinin 
dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir. 

2 nci sıradaki önergeyi okutuyorum : 
5 numaralı önerge; Zonguldak Milletvekili Per

tev Aşçıoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görü$ü5mekte olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında cevher ithalatımın ana heidef olmadığı be
lirtilmekle birlikte, yerli hammadde temininin gayri 
ekonomik olması haliride ihtiyacın ithal yoluyla kar
şılanacağını belirtmek amacıyla, 246 No.'lu paragra
fın aşağıdaki şdklde değiştirilmösini arz ve teklif ede
riz, 

QA6. Demir - çelik sek'Cörüıılde ana hedef taşkö-
I ımürü ve dem'ir cevheri talebinin eikonomik ölçüler 
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içerisın'de yenli üretimle karşılanmasıdır. Yerli üre
timi temin edecek etüt ve araştırmalar süratle ta
mamlanacak ve yatırım yapılacak rezerv alanları tes
pit edilerek cevher zenginleştirme projelerine öncelik 
verilecektir. Yerli hammadde temininin gayr'i eko
nomik olması halinde ihitÜyaç ithal yoluyla karşılana
caktır. 

BAŞKAN — Söz artmak isteyen var mı? Yok. 

Oylamaya geçiyorum : Geri verme gerekçesinin 
dikkate alınmasını kalbul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
7 numaralı önerge; Zonguldak Milletvekilli Per

tev Aşçıoğlü ve arkadaşlarının önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planının 555 inci malddesinîn aşağıdaki sekilide tan
zim edilmesini arz ve teklif ederiz. 

^ayıgı'ları-mizla. 

«$$5. Teknik daMarda tnıgifece eğitim yaıpan 
Anadolu meslekî ve teknik liseleri ve yurt dışı işçi 
çoeuklartnKi eğirimi için Almanca eğitim yapan ana-
d'olu liseleri ve imam - hatip liseleri açilacaktır.» 

(BAŞKAN — Söz almak isteyen var mı? Yok. 
Oylamaya gediyorum : Geri verme gerekçesinin 

dikkate alınmasını kalbul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutayorum : 

15 numaralı önerge; Ankara Milletvekili Ali Bo-
zer Ve arkadaşlarının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Planın 840 inci paragrafında (Sayfa 336) «Tür

kiye Büyük M'üılet Meclisinde yasama, referans ve da-
* nışttianlık hizmeti 'için bir birim kurulması üzerinde 

durulacaktır» hükmü yer almaktadır. 
Bu konular tamamen Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin yeDki ve tasarrufu altında olduğu cihetle plan 
yerine Meclis İÇtiüzuğlünlde düzenlenmelidir. 

Bu görüşün akdini kalbul ve özellikle 85 inci pa
ragrafı olduğu gibi muhafaza etmek, icranın yasama 
organı faaliyetine müdahalede bulunmak anlamını 
taşır, 

Bu İtibarla 840 inci paragrafın İçtüzük çerçeve
sinde mütalaa edilmek üzere Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planı metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz, 
* Saygılarımızla. 

'BAŞKAN — Söz almak isteyen var mı? Yok. 
Oylaımaya geçiyorum : Geri verme gerekçesinin 

dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul. edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

18 numaralı önerge; İstanbul Milletvekili imren 
Aykut ve arkadaşlarının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde kimsesiz çocukların sayısının 400 bi

nin çok üzerinde olduğu bilinmektedir. Bunların çok 
sınırlı miktarı yetiştirme yurtlarında ve Çocuk Esirge
me Kurumlarında korunabilmektedirler. 

Yine bilindiği gibi, bu çocuklar belirli bir yaşa 
geldiklerinde bu kurumlardan ayrılmak zorundadır
lar. 

Bu hususlarda, zaman zaman tüyler ürpertici olay
ların cereyan ettiği de tespit edilmektedir. 

Bu çocuklar yalnız küçük yaşlarda değil, çalışma 
yaşına geldiklerinde de özel yasal düzenlemelerle ko
runmalarında zorunluluk vardır, özellikle işsizliğin bü
yük boyutlarda olduğu ülkemizde bu çocukların iş 
bulma şansları daha da azdır, 

Bu nedenlerle Planın «Sosyal Hizmetler, Yardım
lar ve Sosyal Refah» başlıklı kısma aşağıdaki parag
rafın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
«Yetiştirme yurtlan, Çocuk Esirgeme vb. kurum

larda korunan çocuklardan, çalışma yaşına gelerek 
bu kurumlardan ayrılmaları halinde işyerlerine sa
katlar ve eski hükümlülerde olduğu gibi belli oran
da istihdam zorunluluğu getiren yasal düzenlemeler 
yapılacaktır.» 

BAŞKAN — Söz almak isteyen var mı? Yok. 
Geri verme gerekçesinin dikkate alınmasını oyla

rınıza, sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

19 numaralı gerekçeyi okutuyorum : 
19 numaralı önerge; istanbul Milletvekili Ercü

ment Konukman ve arkadaşlarının önergesi. 
M. TURAN BAYEZrr (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, 'imza sahiplerinin önce okunması usul
den midir, öğrenmek için soruyorum? 

BAŞKAN — Efendim?., 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ar

kadaşımız imza sahiplerinin ismini önce okuyor. Aca
ba bu usulden midir, öğrenmek istiyorum? 

KÂTİP ÜYE SÜLEYMAN YAGCIOĞLU (Sam
sun) — Var efendim, usul var. 
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BAŞKAN — Efendim, bir mahzur görmüyoruz. 
Bir usul olduğunu zannetmiyorum; bir mahzuru ola
cağını da zannetmiyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ri
yaset Divanı bir anlaşmaya varsın; biri var diyor, bi
ri yok... 

BAŞKAN — Efendim bir teamül olabilir. Çünkü 
bu önergeler ikinci defa oylanıyor. O bakımdan bir 
mahzur görmüyorum. Biraz evvel Genel Kurula ay
nı önerge takdim edildi, kabul edildi, önergenin ikin
ci defa bu şekilde takdiminde de bir mahzur olaca
ğını zannetmiyorum. Çünkü sayın milletvekillerinin 
hafızalarını tazelemek bakımından da faydalı ola
cağı kanaatindeyim; ama gerekli bir usul tartışması 
değildir. 

İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman ve ar
kadaşlarının önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planındaki 612'nin birinci paragrafı ve 646 ncı mad
delerinin aşağıdaki şekilleriyle değiştirilmesini arz ede
rim. 

Ercüment Konukman 
ve arkadaşları 

Gerekçe : 
1. Anayasanın 56 ncı maddesinde yer alan, Dev

let, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sür
dürmesini sağlamak; insan ve madde gücünden tasar
ruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek ama
cıyla sağlık kuruluşlarını tek eldeh planlayıp hizmet 
vermesini düzenler hükmünün bulunması; 

2. Sigorta faaliyetlerinin sağlam finans kaynak
larına dayandırılması için bu alanın dışında kalan faa
liyetlerden mümkün olan nispette kurtarılması; 

3. Vatandaşa sağlık hizmeti verilirken atıl hasta
ne kapasitesinin değerlendirilmesi ve seçme imkânının 
tanınması ve seçme imkânının tanınmış olması neden
leriyle; 

Madde 612. — Sağlık hizmetlerinin koordineli bir 
şekilde yürütülmesi için gerekli mevzuat değişiklik
leri yapılacaktır. 

Madde 646. — Sosyal Sigortalar Kurumunun sağ
lık kuruluşları; hizmetin etkinliği ve verimliliğin ar
tırılması ve sağlık sigortası sisteminin daha sağlam 
finansman esaslarına oturtulması amacıyla reorgani-
zasyona tabi tutulacaktır. Sigortalının ödenen sağlık 
primi karşılığı olarak hizmeti, standartlara uygun sağ-̂  
lık hizmeti veren bütün kuruluşlardan satın alabil
mesi genel ilke olarak uygulanacaktır. 

BAŞKAN —- Önerge üzerinde söz almak iste
yen?.. Yok. Oylamaya geçiyorum : Geri verme ge
rekçenin dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

20 numaralı gerekçeyi okutuyorum : 
20 numaralı önerge; Konya Milletvekili Abdurrah-

man Bozkurt ve arkadaşlarının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planının 120 nci sayfasında Tablo : 75 'te «Yatırım 
programında yer alan önemli elektrik üretim tesis
lerinin» aşağıdaki gerekçeden dolayı plandan çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
t 1. Tabloda yer alan projelerin, enerji sektörün

de yer alan ve alması muhtemel projelerin tümünü 
kapsamaması sebebiyle yanlış anlamlara sebebiyet ve
rilmemesi, 

2. Enerji Bakanlığınca yürütülen enerji master 
planının sonuçlarına göre yeniden revize edilebilme 
imkânları sebebiyle bu tablonun plan metninden çı
kartılması uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. Yok. 
Geri verme gerekçesinin dikkate alınmasını oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

22 numaralı gerekçeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 560 inci 

maddenin sonuna, aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz, 

Saygılarımızla. 
Türkan Turgut Arıkan 

ve arkadaşları 
«Yükseköğretim kurumları arasında bilimsel re

kabeti sağlayacak ve hızlandıracak gerekli tedbirler 
alınacak ve düzenlemeler yapılacaktır.» 

Gerekçe : 
Başta Devlet adamı yetiştirilmesi olmak üzere, bi

limsel araştırmalarda ve teknolojik gelişmede, ekono
mik, sosyal ve kültürel kalkınmada çok önemli bir 
yeri ve rolü bulunan üniversitelerimizdeki uygulama
dan kaynaklanan aksaklıklar, ülkemizin uzun vadeli 
geleceğini etkileyebilecek nitelikte görünmektedir. 

1. Bugün üniversitelerimizde öğretim üyesi kavra
mı değişmiştir. Doktorasını tamamlayanlar yardımcı 
doçent unvanını almak suretiyle öğretim üyesi olmak
tadırlar. Eğitimin kalitesi her şeyden önce öğretim 
üyesinin kalitesine bağlıdır. Ülkemizde doktora dere-
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çelerinin alınması bazı öğretim kurumlarında çok ko
lay bir hale gelmiştir. Oysa, gelişmiş ülkelerde yüksek 
lisans ve doktora çalışmaları çok ciddî, kapsamlı ve 
sürekli çaba ve araştırmalar sonucu elde edilebilmek
tedir. öğrencilerin iyi yetişmeleri her şeyden önce öğ
retim üyelerinin kendi bilgi dağarcıklarını, meslekî bil
giler yanında, genel ve geniş bir kültürle doldurmala
rına bağlıdır. Bu da birkaç yılda gerçekleştirilebile
cek bir olay değildir. 

2. Üniversite kurumlarının her yerde standart ha
le getirilmesi, bilimsel rekabeti önlemektedir. Oysa, 
bilimin gelişmesi rekabete dayanır. Bugün gelişmiş 
ülkelerde üniversiteler hem ulusal, hem de uluslarara
sı düzeyde sıkı bir rekabet içindedirler. 

3. öğretim programlarının merkezden saptanma
sı, öğretim üyelerini lise öğretmeni durumuna getir
mekte ve rekabeti engellemektedir. Bu durum öğretim 
üyelerini mesleklerinden soğutmuştur. Bu yüzdendir 
ki, üniversitelerden aynlan yetişmiş, tecrübeli ve bil
gili öğretim üyesi erozyonu çok ciddî ve tehlikeli bo
yutlara ulaşmış bulunmaktadır. Gerçekten uzun yıl
larda yetişmiş tecrübeli ve bilgili profesör ve doçent
lerin yerini, doktorasını yeni tamamlamış yardımcı do
çentlerin alması kaliteyi olumsuz yönde etkilemekte
dir. Unutulmamalıdır ki, üniversite eğitimi lise düze
yine indiğinde, teknolojik gelişmenin sağlanması müm
kün değildir. Teknolojide gelişme ise, her şeyden ön
ce teorideki gelişmeye bağlıdır. 

4. Üniversitelerimizde yurt dışından yeni kitaplar 
sağlanamamaktadır. Merkezî kararlar yüzünden yeni 
kitap basımı da güçleşmiş bulunmaktadır. Kitapsız 
bir üniversitenin varlığı ise sözkonusu olamaz. 

5. Üniversitelerde araştırma yapılamaz hale gel
miştir. 

13 • X • 1984 0 : 1 

6. Üniversitelerimizin yurt, sınıf, araç - gereç, ucuz 
kitap sorunlarına ayrılan kaynaklar YÖK'e ayrılan 
kaynakların yanında çok düşük kalmaktadır. YÖK' 
ün görevi, kendi lüks binalarında, personelinde tasar
ruf sağlayarak öğrencilere sınıf, yurt, ucuz kitap, eği
tim araç ve gereçleriyle kaliteli eğitimi götürmek ol
malıdır. 

Unutmayalım ki, Atatürk döneminin büyük işleri, 
mütevazi Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında ger
çekleştirilmiştir. Dünyada hiçbir kimse veya şey vaz
geçilemez değildir. Vazgeçemeyeceğimiz unsur Atatürk 
ilkeleri ve Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği 
Türk gençliği olmalıdır. 

Üniversitelerimiz elden .gitmeden, konunun üzeri
ne eğilinmesinde ülkemizin geleceği açısından yarar 
görmekteyiz. 

BAŞKAN — Önerge hakkında konuşmak iste
yen?.. Yok. Geri verme gerekçesinin dikkate alınma
sını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurulca kabul edilen 3, 5, 7, 15,18,19, 20 ve 
22 numaralı gerekçelerle birlikte Plan, bu konuda bir 
rapor hazırlaması için Hükümete geri verilmiştir. 

Hükümet raporunu ne kadar zaman içerisinde ve
rebilir? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — 15 dakika 
sonra verebiliriz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümetin raporunu hazırlaması için birleşime 15 

dakika ara verilmiştir. 

Kapanma Saati : 17.30 

M » •+" 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.50 

BAŞKAN : BaşkanvekUi Yıldırım AKBULUT 
KÂTİP ÜYELER: : Süleyman YAĞCIOĞLU (Samsun), Mustafa Murat SÖKMENOĞLU (Hatay) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 90 inci Birleşiminin 2 nci Oturu

munu açıyorum. 

VI. — PLAN- GÖRÜŞMELERİ (Devam) 

/. — Besinci Beş Yıllık (1985-1989) Kalkınma Pla
nının 16.10.1962 Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 1 inci 
Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tez
keresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/463) 
(S. Sayısı : 100) (Devam) 

BAŞKAN — Genel Kurulca kabul edilen gerek
çeli geri verme önergeleri hakkında Hükümet raporu 
Başkanlığımıza gelmiştir. 

Hükümet raporunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
görüşülmekte olan Beşinci Beş Yıllık (1985-1989) Kal
kınma Planı Tasarısı hakkındaki geri verme gerekçe
lerine ilişkin Hükümet raporu, 77 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinin 6/e bendi gereğince hazırlanarak ek'te 
sunulmuştur,; 

Gereğini müsaadelerinize saygıyla arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

RAPOR : 
T.B.M.M.'nin 9 Temmuz 1984 tarihinde başlayan 

görüşmeler sırasında sayın milletvekillerince, Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Tasarısında dikkate alın
mak üzere (22) adet gerekçeli geri verme önergesi 
Başkanlığa sunulmuş; bu önergelerden (8) adedinin 
gerekçeleri, Hükümetin ide katılmasıyla Yüce Meclis 
tarafından benimsenmiş ve dikkate alınmak üzere 
Hükümete geri verilmiştir. 

Yüce Meclis'in benimsediği 3, 5, 7, 15, 18, 19, 20 
ve 22 numaralı gerekçeli geri verme önergeleri Hü
kümetimizce titizlikle incelenmiş ve Anayasamızın 
166'ncı ve 16 Ekim 1962 tarihli ve 77 Sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinde belirtilen ilkeler çerçevesinde, 
Beşinci Beş Yıllık Plan Tasarısında aşağıda belirtilen 
şekilde yer alması uygun görülmüştür : 

önerge No. : 3. — 
Beşinci Beş Yıllık Planın 157 nci sayfasındaki 598 

numaralı ilkesine aşağıdaki paragraf eklenmiştir : 
«Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalıştırılan 

işçi sayısının belli bir nispeti kadar sporcu istihdam 
eden kuruluşlar teşvik edilecektir.» 

Önerge No. : 5. — 
Planın 66 nci sayfasındaki 246 nolu paragraf aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Demir-çelik sektöründe ana hedef taşkömürü ve 

demir cevheri talebinin ekonomik ölçüler içerisinde 
yerli üretimle karşılanmasıdır. Yerli üretimi temin 
edecek etüt ve araştırmalar süratle tamamlanacak ve 
yatırım yapılacak rezerv alanları tespit edilerek cevher 
zenginleştirme projelerine öncelik verilecektir. Yerli 
hammadde temininin gayri ekonomik olması halinde 
ihtiyaç ithal yoluyla karşılanacaktır.» 

önerge No. : 7. — 
Planın 152 nci sayfasındaki 555 nolu paragraf aşa

ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir : 
«Teknik dallarda İngilizce eğitim yapan Anadolu 

Mesleki ve Teknik Liseleri ve yurt dışı işçi çocukla
rının eğitimi için Almanca eğitim yapan Anadolu Li
seleri ve Îmam-Hatip Liseleri açılacaktır.» . 

önerge No. : 15. — 
Planın 182 nci sayfasının 840 inci paragrafı Plan

dan çıkarılmıştır. 

önerge No. : 18. — 
Planın 162 nci sayfasının 653 üncü paragrafının 

sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir : 
«Yetiştirme Yurtları, Çocuk Esirgeme v.b. Kurum

larda korunan çocuklardan çalışma yaşına gelerek, bu 
kurumlardan ayrılmaları halinde işyerlerine, sakatlar 
ve eski hükümlülerde olduğu gibi, belli oranda istih
dam zorunluluğu getiren yasal düzenlemeler gerçek
leştirilecektir.» 
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Önerge No. : 19. — 
Planın 158 inci sayfasındaki 612 nci ilkenin bi

rinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ; 
«Sağlık hizmetlerinin koordiıneli bir şekilde yürü

tülmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacak
tır.» 

Önerge No. : 19. — 
Planın 161 inci sayfasındaki 646 numaralı parag

raf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Sosyal Sigortalar Kurumunun Sağlık Kuruluşları; 

hizmetin etkinliği ve verimliliğinin artırılması ve sağ
lık sigortası sisteminin daha sağlam finansman esas
larına oturtulması amacıyla rearganizasyona tabi tu
tulacaktır. Sigortalının ödenen sağlık pirimi karşılığı 
olarak hizmeti, standartlara uygun sağlık hizmeti ve
ren bütün kuruluşlardan satın alabilmesi genel ilke 
olarak*uygulanacaktır.» 

Önerge No: 20.— 
Planın 120 nci sayfasındaki «Yatırım programın

da yer alan önemli elektrik üretim tesisleri» baş
lıklı Tablo : 75 Plandan çıkarılmıştır. 

temenni edilirdi. Biz bu temenniyi yerine getirmeye 
şahsen hazırdık ve maalesef şunu müşahade ediyo
ruz ki, bütün bu müspet yaklaşımlara rağmen, yeni 
dönemin körükörüne muhalefete gidilmemesi temel 
prensibi ve bu prensipten ısrarla ayrılmak istemeyi-
şdimize rağmen, iktidar, oy çoğunluğu ve oy çoğunlu
ğunun mutlak hâkimiyeti prensibi gibi, gerçek de
mokrasiyi uzun zamanda yıpratacak ve rahatsız ede
cek tatbikatında ısrar etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Plan, bu raporla getirilen 
tadillere rağmen neden tamam değildir? Bir vakıa 
vardır; Mesuliyetinin tümü mevcut Hükümete yük-
lenilemeyecek olan bu memlekette büyük ekonomik 
dengesizlikler ve geniş sosyal adaletsizlikler mevcut
tur, Gönül isterdi ki, bunların tümünü 5 yılda hepsini 
kaldırmak imkânsız olmakla beraber, bir ölçüde den
geleyebilecek hedefte ve iddiada ve sosyal ekonomik 
dengelerde bk plan ve tatbikatı önümüze gelsin. Bu 
düşünceyledir ki, bu raporda yer almamasından çok 
teessür duyduğumuz, 41 sayın arkadaşımızla bera
ber sunduğumuz, geri kalmış bölgelerin kalkınması 
için özel bir fon tahsisi önergemizin bu raporda tas
vip görmemiş bulunmasından dolayı üzüntümüzü ve 
bu vesileyle yapılan »beyandan rencide olduğumuzu 
ifade etmek isterim. ,: 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de büyük sosyal 
adaletsizlikler vardır ve başta ben olmak üzere, Sa
yın Hükümetin sıralarında oturanlar ve sizler bu mem
lekette hepimiz sosyal adaletsizliğin mahsulleriyiz. 
Bu memlekette nüfusun yüzde 35'i, yüzde 40'ı henüz 
ilk mektep sıralarına gidememiştir. Onların içinden 
burada bakan, başbakan, bu sıralarda oturabilecek 
milyonlarca insan vardır. Bugün dahi Anadolu'nun 
birçok yerinde ilkokula gitmek imkânına sahip bu
lunmayan milyona yakın çocuğumuz vardır. Eğer 
bir mahallenin, bir köyün yolunu yapmazsanız sa
yın milletvekilleri, o mahalle ve köy bir, iki sene da
ha toz içinde yaşar; ama bir yerde insanlara okumak 
'imkânı vermezsiniz o insanları bütün hayatı boyun
ca toplumun en alt kademesinde yaşamaya mahkûm 
edersiniz. Bu, devletin kendi vatandaşlarına yapabile
ceği en büyük suçtur değerli arkadaşlarım ve bu su
çu hiçbirimizin işlemeye de hakkı yoktur. 

Değerli milletvekilleri, bugünkü tablomuzda An
kara, istanbul \ve İzmir'de doğan her 3 çocuktan biri
nin yüksek tahsil görme imkânı bulunmasına mu
kabil, Hakkâri'de her 29 çocuktan birinin, Bitlis'te 
'her 28 çocuktan birinin, Siirt'te her 28 çocuktan biri
nin, Diyarbakır'da her 26 çocuktan birinin bulunmak-

Önerge No: 22.— 
Planın 153 üncü sayfasındaki 560 inci paragrafı

nın sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir. 
«Yükseköğretim kurumlan arasında bilimsel reka

beti sağlayacak ve hızlandıracak gerekli tedbirler alı
nacak ve düzenlemeler yapılacaktır.» 

BAŞKAN — içtüzüğün 73 üncü maddesine göre 
Rapor üzerinde görüşme açıyorum. 

Gruplar ve şahıslar adına söz İsteyenler?.. 
Şahsı adına Sayın Kattıran İnan; buyurun efen-^ 

dim. 
KAMRAN ÎNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri görüşülmesi tamamlanan Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı, Hükümetin tasviplerinize 
sunduğu bu son Raporu ve değişikliğe rağmen, maa
lesef, Yüksek Meclisin ittifakla kabulüne mazhar ola
bilecek mükemmeliyet ve olgunlukta olamamıştır. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibe 
müdahale etmeyiniz efendim. 

KAMRAN İNAN (Devamla) — Başladığımız bu 
yeni demokratik dönemde ve Türkiye'nin son derece 
önemli ekonomik ve sosyal meselelerle karşı karşıya 
bulunduğu bir sırada, kabul edilecek olan ve memle-, 
ketin ekonomik ve sosyal kaderini beş yıl süreyle an
gaje edecek olan bir Planın hiç olmazsa ana hedef le-
rinde Parlamentonun bir ittifak içinde bulunması 
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tadır. Bir memlekette sosyal dengeleri sıhhatli bir 
şekilde koyamazsanız, ekonomik dengeleri sıhhatli 
bir şekilde kurmayı kabul etmezseniz, inanın değerli 
milletvekilleri... (ANAP sıralarından, «Siz yapsaydı
nız» sesleri) 

Değerli milletvekilleri eğer yerinizden devamlı 
olarak, «Siz yapsaydınız, siz etseydiniz» derseniz, 
yeni başladığımız demokratik dönemin eski şablon 
üzerine devamı tablosunu ortaya koymak istersiniz 
ki, sizin imajınız zabıtlarda mevcuttur. 

Değerli milletvekilleri; şunu üzüntüyle tespit et
tim; bu Plan görüşmeleri sırasında ve Planın hazır
lıklarında ve dokümanında Türkiye'ye sosyal bün
yesindeki dengesizlik ve adaletsizlikleri ciddî şekilde 
hedef alan hiçbir şey yoktur. Türkiyemiz; hepimizin 
yaşadığı bir realitedir, bir insan bedenine benzetirse
niz, geniş ayakları olan, cılız, kırılmakta olan iskelet 
gövdesi, küçücük bir başı, birbirine uymayan ayakla
rıyız. Mesele, bu sosyal bünyeyi sıhhatli ve organları 
birbirleriyle uyumlu işleyebilir hale getirmektir. Plan
ların hükümetlerin, hepim«zin hedefi budur. Muvaf
fak olamadık bugüne kadar. Faktörleri çeşitlidir. 
Mesuliyeti bugünkü Hükümetin değildir; bütün en
telektüel sınıfların, hepimizindir. Dünkülerin ve he
pimizindir; ama bu vakıa vardır. 

Bir başka vakıa vardır Genç arkadaşımız kalkıp 
geri kalmış yöreler fonuna karşı konuştular. 

Bu Ankara'nın bir özelliği vardır. Buraya gelinip 
de bu Parlamentoya ve Devletin mesul mevkilerine 
oturulduktan sonra Anadolu realitelerinden, gerçek
lerinden kopulur ve maalesef ufuklar Elmadağ'ında 
kalır çok defa. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

tSMAİL DAYI (Balıkesir) — Çok güzel ifade 
ediyorsunuz maziyi. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bu kadar ciddi ve sadece boş vaatler bütün 
geçmiş dönemlerde yapılmıştır; «yapılacaktır, edile
cektir» şeklinde. Bu müşahhas bir esasa oturtulmak 
istendi ve ne yapıldı? Verilen önergede memleketin 
hiçbir coğrafî ismi zikredİJmemesine rağmen, Hükü
metimizin Sayın Başkanı, önerge üzerinde saygıyla 
karşıladığımız birinci bölüm konuşma ve taahhütle
rinin sonunda, bunun Doğulu insanlara selam oldu
ğunu beyart etmeleriyle bizi rencide etti. Bu, hiç kim
seye selam değildir. Bu, geri kalmış, Türkiye'deki 
kalkınmadan hakkını alamamış milyonlarca insana 
selamdır, bu sizin seçmeninize selamdır. (MDP ve 
HP sıralarından alkışlar) 
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! Değerli milletvekilleri, bunun başka bir yönü da-
I ha var. "Bu bir vesiledir. Toplum önünde kendi vic-
I dan muhasebemizi yapmak mecburiyetindeyiz. 
I (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın millet vekilleri, lütfen hatibe 
I müdahale etmeyiniz efendim. 
I Buyurun Sayın înan. 

I KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Teşekkür ederim 
I Sayın Başkan. 
I Değerli milletvekilleri, benim bu konuşmayla 
I maksadım, herhangi bir hükümeti itham ve tenkit 
I değildir, herhangi bir iktidarı da değildir, herhangi 
I bir geçmişin veya mevcudun hesabını sormak da de-
I ğildir. Benim dile getirmeye çalıştığım hakikatler, 
I Türkiye Cumhuriyetinin toprakları üzerinde yaşayan 
I ve 50 milyona varan toplumun 20, hatta 30 milyo-
I * 
I nu aşkın insanın, çok defa kolaylıkla unuttuğumuz 
I gerçekleri ve hakikatleridir değerli milletvekilleri. 
I Vatandaşlarınız arasında daha kolunda aşı iğnesinin 
I acısını hissetmemiş milyonlarca insan vardır. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Şimdi mi ha-
I tıırladınız Beyefendi? 
I . BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibe 
I müdahale etmeyiniz efendim. Karşılıklı konuşmayı-
I nız efendim, lütfen hatibe müdahale etmeyiniz. 
I KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Sayın parlamen-
I terler, eğer zabıtları okursanız, eğer benim geçmiş 
I dönemdeki yazılarımı ve «Dünden Düşünceler» kita-
I bımı okursanız, eğer çocukluk arkadaşım Ayetullah' 
I m öyküsü üzerine yazdığım makaleyi okursanız, elin-
I de portakal tutan çocuğun öyküsü; bunların hepsini 
I söylediğimi hatırlarsınız; ama geçmişi okumadan ge-
I İeceğe dönük politika da yapılamayacağı maalesef 
I ortaya çıkıyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

I Değerli arkadaşlarım; anlaşılıyor; ama buna rağ-
I ırfen devam edeceğim. Buna rağmen şuna devam ede-
I ceğim... (ANAP sıralarından gürültüler, HP sıraların-
I dan sıra kapaklarına vurmalar) 
I Değerli milletvekilleri, bir memlekette kendi mem-
I leketinin hakikatlerini dinlemeye tahammül edeme-
I yen insanlar o hakikatlerin gerektirdiği ilaçları da 
I bulamazlar. (MDP sıralarından «Bravo» sesleri, al-
I kışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibe 
müdahale etmeyiniz efendim, lütfen müdahale etme-

I yiniz efendim. 
KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Teşekkür ederim 

1 Sayın Başkan. 

214 — 



T. B. M. M. B : 90 13 . 7 . 1984 O : 2 

Değerli milletvekilleri, eğitim eşitsizliği, sosyal ada-
lesizliğin temel basamağıdır. Milyonlarca çocuk ilkoku
la gidemiyorsa, dışarıda kalanlar sosyal adaletsizliğin 
en büyük cezasına çarptırılmıştır. Onlardan bitiren
lerden milyonlarcası ortaokula gid emiyorsa, ikinci sı
nıf sosyal adaletsizliğe çarptırılmıştır; ondan ayrılan
lar liseye, meslek mekteplerine gidemiyorsa, üçüncü 
sınıf sosyal adaletsizliğe çarptırılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, «Demokrasi, insanların ser
best yarışıdır» sözü doğrudur; ama ne şartlar içinde 
doğrudur? Eğer bazı insanlara; Ankara'da, İstanbul' 
da olduğu gibi, daha ilkokuldan itibaren yabancı dil
le yetişmek, Anadolu teknik liselerinde en yüksek im
kânlarla yetişmek imkânını verir, buna mukabil mil
yonlarca insanınıza, çocuğunuza, yüz kişinin bir sı
nıfta toplanması, 6 kişinin bir sırada üst üste otur
ması, 2 öğretmenle 'karşı karşıya oturması şartlarını 
mecbur kılarsanız ve onlara «Buyurun demokrasidir, 
yarışın,# devletin bütün yolları ve kapıları sizin için 
açıktır» derseniz, bu kendi kendinizi aldatma demok
rasisi olur, bu işlemeyen, sağlıksız bir demokrasi olur. 
Bundan dolayı dedik ki, vaatlerle bu olmuyor. Geç
mişteki bütün vaatler askıda kaldı, bütün vaatlere rağ
men bugün Türkiye'nin büyük çapta insanları ve 
toplumu rahatsız eden sektörlerarası, bölgelerarası, 
ekonomik ve sosyal dengesizlikleri vardır. Eğer bu 
realiteyi, bu gerçeği kabul etmiyorsanız, anlaşmamız 
mümkün değildir; ama bu gerçeği kabul edeceksek 
çarelerini bulmakta size yardımcı olmaya hazırız. 
(Alkışlar ve ANAP sıralarından «Beş Yıllık Plan bu
nu gösteriyor, biz aksini iddia etmiyoruz Sayın inan» 
sesi) Çok teşekkür ederim, «Aksini iddia etmiyoruz» 
diyorsunuz; aksini gerçekler iddia ediyor, aksini bu
günkü Türkiye realiteleri iddia ediyor. 

Değerli milletvekilleri, toplumun nabzını tutma
dan, toplumla içice yaşamadan politika yapmak, dev
lete hizmet etmek mümkün değildir. Eğer devletin... 
(ANAP 'Sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Teşekkür ederim. Bunun her çeşidini yaşadım, gel
dim ve bunun her türlü manasını anlayacak tecrübem, 
oldu, acı oldu; ama o tecrübe ile (huzurunuzdayım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli 'milletvekilleri, hepimiz yaşıyoruz, fakat 
hepimiz hissetmiyoruz; hepimizin hissetmediği çok acı 
gerçekler var. Bugün bütün Anadolu, eğer hastane
lerde kapı bulmak, yer bulmak için Ankara'ya yığı
lıyor ve hepinizi sabahtan akşama kadar hastasını ya
tırmak için arıyorsa, Türkiye hasta demektir. Eğer An
kara'nın hastanelerinden her gün Anadolu'nun çeşitli 

yörelerine ölmüş insanların cesedi taşınıyorsa, bu top
lumda bir rahatsızlık var demektir değerli arkadaşla
rım. 

BAŞKAN — Sayın İnan, süreniz dolmak üzere
dir efendim, tamamlayınız. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Emredersiniz. 
Değerli milletvekilleri, bunları söylemek kolaydır; 

ama bütün temennim, başarılı olmamızdır. (ANAP sı
ralarından «Biz de temenni ediyoruz» sesleri) Amin; 
ona bütün gönlümle katılırım. Hükümetin ve Devle
tin başarılı olacak bütün hizmetlerinin şahsen emrin
deyim ve daima da olacağız; ama memleketin haki
katlerini, iç ve dış hakikatlerini her zaman ve her yer
de de söyleyeceğim. 

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; insaf
la takip etmek lazım; biz bir sınıf beyaz yakalı in
sanlar, âdeta kendimizi muayyen sosyal sınıf içeri
sinde doğup büyümeye ve ölmeye hak sahibi, diğer
lerini de muayyen sosyal sefalet içerisinde doğup, 
büyüyüp, ölmeye mahkûm olarak görüyoruz. (HP ve 
MRP sıralarından alkışlar) 

Almanya'da bile bugün Türkiye'deki kadar Mer
cedes makam arabası yoktur; yoktur; yoktur değerli 
arkadaşlarım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın İnan, süreniz dolmuştur efen
dim, tamamlayınız lütfen. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan, sözlerimi kesiyorum. 

Kendi yaşadığımız, içinden geldiğimiz ve parçası 
olduğumuz toplumumuzun realitelerini eğer duymaya 
tahammülümüz yoksa, o zaman bu çok düşündürücü 
bir hadisedir. Bütün ümit ve temennim, buradan çık
tıktan sonra her birimizin, geldiğimiz seçim bölgesi ve 
Anadolu ve Trakya yörelerinin problemlerine bir öl
çüde eğilmek. 

Bir mesele var değerli arkadaşlarım; her devir 
kendi hatalarına karşı körleşmekte ve hatalarıyla ev
lenmektedir ve inanın, bu sistemlerin en büyük teh
likesi buradadır. Bir önceki devirdeki hataları sıhhatle 
gören, tedbirlerini zamanında alanlar, bir yeni döne
me intikal ettiklerinde aynı hatalarm defaatle işlen
mesine karşı muafiyet duymakta, kendi hatalarıyla ev
lenmekte ve ıkendi hatalarına karşı basiretleri bağ
lanmaktadır. Allah, hepimize basket versin. 

Saygüar sunarım. (MDP ve HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz almak isteyen?.. 
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Sayın Başbakan söz almak istemiştir, buyurunuz I 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar, HP sıraların
dan gürültüler ve «TRT» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, lütfen sükûneti muhafaza edi
niz efendim. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa

yın Başkan, bizim TRT'ye ihtiyacımız yok; her aylık 
programımız var, onu yaparız. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, söz almak lüzumunu hissetmemin sebebi, 
bu memlekette maalesef, üzülerek söylüyorum, bazı 
meselelerin bir yara noktası halinde açılmak istenme
sidir. Bunlardan bir tanesi, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu meselesidir. Maalesef, geçtiğimiz yıllarda bu me
selenin derin bir şekilde toplumumuzun önüne geti
rildiği, genellikle buralarda olan bazı meselelerin çok 
fazla; olduğundan daha fazla abartılarak toplumda bir 
ayrılık, gayrılık yaratılmak istendiğini hep beraber ya
şadık. 

Bugün, geçtiğimiz yıllara bakıyorum; bu sıralarda 
oturan arkadaşlarımizın büyük bir kısmı bu memle
kete hizmet etmiş, yılları olan insanlardır. Beşinci Beş 
Yıllık planı müzakere ediyoruz; gerimizde birçokla- I 
rıımızın 30, 40 senesi var. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu meselesine gelince; 
ben kendim de doğuluyum, Malatya doğumluyum. 
Ama şunu da ifade ederim; bütün Cumhuriyet hü
kümetleri, taa Atatürk'ten ibu tarafa, bu memlekette 
ayrılık gözetmeden her tarafa hizmet götürmeye gay
ret sarf etmişlerdir. Bunu kabul etmek mecburiyetin
deyiz. Hiçbir (hükümeti, hiçbir devri suçlayamayız. 
Ama şartlar müsait olmamıştır, ama tabiî şartlar, zor 
şartlar vardır; o yüzden gelişmede farklılıklar doğ
muştur. 

Bütün plan devrelerini ben aşağı yukarı biliyo
rum. Her plan devresinde de hükümetler; bizden ev
velki hükümetler de, (Sayın İnan'ın bulunduğu hükü
met de, hatta daha evvelki hükümetler de bu me
seleye önem vermişlerdir. Bu bir yarış meselesi ise, bi
zim, Hükümet olarak bu yarışta-en ileri gideceğimi
zi söyleyebilirim. (ANAP sıralarından alkışlar.) I 

Bakınız, demin bir bakan arkadaşım bu toplantı 
salonuna, ben konuşmamı yapıp indikten sonra gel
di; biraz evvel yaptığımız konuşmadan sonra geldi. 
Geldiği yer Hakkâri idi. Hakkâri'de bazı tesislerin 
temelini attı, bazı işlere baktı, ihtiyaçları tespit etti, 
geldi. Bir inceleme yaptım; Artvin vilayetimize şu 
geçtiğimiz altı ay içerisinde 5-6 bakanımız gitmiştir. | 
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MEHMET ABDURREZZAK CEYLAN (Siirt) 
— Seçim öncesinde. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ha
yır efendim, seçim sonrası da. Çoğu da seçim sonra
sı. Merak etmeyin, seçim meselesi de değildir. 

Ben daha da fazla Doğu Anadolu'ya, memleketin 
her tarafına gideceğim; hatta, «Ankara'da durmu
yorsunuz» diye şikâyet de edilecektir. 

Mühim olan konu şudur : Doğu Anadolumuzun, 
Güneydoğu Anadolumuzun birtakım sıkıntıları ol
duğunu hepimiz biliyoruz. Bu sıkıntıları çözmek üzere 
bizim Hükümetimiz, çok ciddî atılımlar yapacağını 
ta seçimden bu tarafa söylemektedir ve bununda ge
reği olan, lüzumu olan hukukî yapıyı esas itibariyle 
de geçtiğimiz altı ay içerisinde de yapmıştır. Bun
dan sonra tatbikat dönemi başlayacaktır. Aslında, 
bizden şunu istemeniz çok kolay değildir : Bakınız, 
bu bütçeyi biz yapmadık, yatırım programını da biz 
yapmadık. 'Bizim esas bütçemiz, esas programımız 
1985 yılında olacaktır. Biz hazır program "bulduk; 
ama şunu da ifade ediyorum, demin de söyledim, 
bizden evvelki 'hükümetler de, bütün hükümetler de 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkınması için el
lerinden geleni yapmışlardır. Ben ortaokulu Mardin'de 
bitirdim. Mardin ile Diyarbakır, arasındaki mesafeyi 
4 saatte aldığımızı bilirim. Bugün tahmin ederim, 
bir saatten daha kısa zamanda Mardin'den Diyarba
kır'a gidebilirsiniz. Bunun 'gibi birçok meseleler Do
ğu Anadolu'da yapılmıştır; ama yapılanları kâfi gör
düğümüz manasına katiyen söylemiyorum. Yollar 
yapılmıştır, birçok hizmetler götürülmüştür; okullar 
yapılmıştır, bölge okulları yapılmıştır, ama bunları da 
görmemezlikten gelemeyiz. 

Biz buraya 1 trilyon ek bir fon yapılması konu
sunu kabul etmedik. Neden kabul etmedik?. Bir ke
re plan anlayışına böyle bir şey sığmaz; ama bu Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, az gelişmiş bölgelere, 
kalkınmada öncelikli bölgelere 'hizmet etmeyeceğimiz 
manasına katiyen alınamaz. Hatta belki, bu söylenen 
rakamlardan daha ileriye de gitmek mümkün olacak
tır. Türkiye'nin imkânları geliştikçe, Türkiye'nin im
kânları arttıkça, bu bölgelerle gelişmiş bölgeler arasın
daki farklılığı da asgariye indirmek için her türlü ted
bir alınacak, her türlü icraat yapılacaktır. 

Bu memleketin birliğe, beraberliğ» büyük ihtiya
cı var. Memleket, güneyinden kuzeyine, doğusundan 
batısına bir bütündür. Zaten Doğu Anadolu'daki in
sanımız dediğimiz zaman veya Güneydoğu Anadolu' 
daki insanımız dediğimiz zaman, bu insanların ço-
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ğunun bugün İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de otur
duğunu da biliyoruz. Göç de var ve belki de Türki
ye sahillere doğru da gidecektir, bunu da kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. Bu, sadece zorunluluktan 
olan bir göç değil; nasıl daha iyi yaşama imkânını 
siz başka bir yerde bulursanız ve kimse sizi oraya 
bağlamaya da mecbur kılmıyorsa, istediğiniz yere 
gitmek de bir hürriyet meselesidir. 

Muhterem milletvekilleri, biz, kalkınmada önce
likli yörelere ve açıklıkla ifade ediyorum, bunların 
içinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak 
üzere, şimdiye kadar yapılmış hizmetleri inkâr etmi
yoruz; hepsine teşekkür ediyoruz ve ümit ediyoruz 
ki, bizden evvelkilerin yaptığından çok daha ileri
sini biz yapacağız. 

Teşekkür ediyorum. ,(Anap sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Sayın Ferit Melen; buyurun efendim. (MDP sı

ralarından alkışlar) 
, FERİT MELEN (Van) — Muhterem arkadaş

lar; Türkiye'de, daha çok coğrafî sebeplerle bölge
lerimiz arasında maalesef gelişmişlik farkı vardır ve 
Sayın Başbakana katılıyorum. Cumhuriyet hükümet
leri başından beri bu farkı kaldırmak üzere gayret 
sarf etmişlerdir. Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördün
cü Planlarda da bu gayret vardır ve hepsinde Doğu
daki bu gelişmişlik farkını kaldırmak için ilkeler kon
muştur. Bilhassa Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında, benim sorumluluk mevkiinde bulunduğum za
manda müşahhas tedbirler konmuştur; her ile fab
rika, et, süt ve peynir sanayii, Doğuda şeker fabri
kaları, çimento fabrikaları çalışmaları yapılmış ve 
yakın zamanlara kadar bunların birçoğu gerçekleş
miştir.. (ANAP sıralarından («Doğuda mı» Van'da-
mı?» sesleri) 

FERİT MELEN (Devamla) — Muş'ta, Ağrı'da, 
Malatya'da, Erzurum'da, Elazığ'da fabrikalar kurul
du. Bu iller Van'a mı bağlı? Bu kadar insafsız ol
mayın. 

Bunların hepsi doğrudur; ama, buna rağmen bu 
fark yine ortadan kalkmamıştır. Bu farkın ortadan 
kalkmamasının sakıncası ne? Bilhassa bugünkü Hü
kümet, daha çok özel sektörün yatırım yapmasını ön
görüyor, tercih ediyor, özel sektör yatırım için Do
ğuya gidemiyor, gidemez. Çünkü; temel yatırımlar, 
altyapılar tamam değildir, mesafeler uzaktır ve ora
da yapılacak olan yatırımlar normalden iki veya üç 
misli fazlasına mal olmaktadır; maliyeti öyle. Bugün 
Ankara'daki bir fabrikanın maliyeti, Van'daki bir 
fabrikanın maliyetinin aynısı değildir; aynı fabrika

yı Van'da yaparsanız, Ankara'dakine oranla üç mis
line mal olur. Binaenaleyh, özel sektöre bu imkânı 
vermek lazım. Bü imkânı vermek için de, alt yapıla
rı tamamlamak lazım ve altyapı bakımından gelişme
ye muhtaç bölgelerin (sadece Doğu değil, Bakanlar 
Kurulunun öncelikli olarak tespit ettiği, 20 tanesi Do-
ğu'da ve diğerleri de Orta Anadolu'da olmak üzere 
fopdam 25 ilin) altyapılarının tamamlanması lazım
dır. 

Elimde, huzurunuza gelen Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planından alınan bir rakam var; huzurunu
za gelen Planda arasanız bu rakamları bulursunuz. 

Öncelikli bölgelerin sayısı 25; 2û*si Doğu, 5'i Or
ta Aanodulu'da. Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördün
cü Planlarda burada kamunun program yatırımı 20 
il için 402 milyar olmuş bu dört plan döneminde, 
ötekisi için 37 milyar, mecmuu 440 milyar; büttün 
Türkiye'de yapılan yatırımların ancak yüzde 25'i. Ge
ri kalan öteki 42 ilde yatırımlar 1 trilyon 298 milyar 
ve nispeti yüzde 74. Türkiye'nin aşağı yukarı üçte 
birinden fazlasını ve nüfusun büyük bir kısmını ba
rındıran bölgeye yapılan yatırımlar, görüyorsunuz 
ki, orada da büyük gayret sarfedilmesine rağmen, yi
ne de bu fark azalmıyor, mütemadiyen çoğalıyor; 
yatırımların aynı miktarda; aynı nispette olmaması 
yüzünden. 

Sevgili arkadaşlarım, kalkınmada öncelikli bölge
lerde nüfus istatistiklerini tetkik ederseniz, bütün 
Türkiye'de nüfus artış nispeti yüzde 2,)1 veya 2,2; 
ama kalkınmada öncelikli bölgelerde nüfus artışı yüz
de 1,3. Bunun manası; hicret vardır, hicret başlamış
tır. İşte bu hicreti önlemeniz için bu gayreti sarf et
meniz lazımdır. 

Biz neden dolayı bu önergeyi verdik? Planda var 
tedbirler; Başbakanın söylediği gibi «yapacağız, ede
ceğiz» diye Hükümet Programında var; ama müşah
has hale getirmeden bunlar kolaylıkla tahakkuk et
miyor. Yine verdiğim rakamlarda olduğu gibi, bu 
fark azalmıyor, hatta büyüyor. 

Bundan dolayı huzurunuzu işgal ettim, teşekkür 
ederim. ıAlkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Hükümet ve grupları adına söz almak isteyen var 

mı? Yok. 

Böylece Hükümet raporu üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır., 

Plandaki maddî hatalarla ilgili bir önerge vardır, 
okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Plan metninde maddî hata

dan doğan ekteki düzeltmelerin İçtüzüğün 86 ncı 
maddesine göre yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Kaya Erdem 

• 1. Tablo 7'de 6 ncı satır 1985 yılı kamu kesimi 
stok değişmesi, yüzde değişim sütunu: - 161 11 tab
lodan çıkartılacaktır. Komisyon raporu sayfa 12. 

2. Tablo lO'da 1983 yılı. rakamlarında «Diğer 
sanayiler büyüklüğü 3087 51 yerine 3097 12, aynı 
sütunda toplam 5718.213 yerine 5728,213 yapılacaktır. 
Komisyon raporu sayfa 20-21. 

3. Sayfa 24, 52 nolu paragraf 1 inci cümlesi 
«İmalat sanayii ürünleri ihracatının 1983 fiyatlarıyla 
yüzde 68.4 oranında ve ortalama olarak da yüzde 
11» yerine «İmalat sanayii ürünleri ihracatının 1983 
fiyatlarıyla beş yılda yüzde 68.4 oranında ve yıllık 
ortalama olarak da yüzde 11» olarak düzeltilecektir. 

4. Tablo: 12: Tablo başlığının ikinci satırı 
«1983 Dolar Fiyatlarıyla» yerine, «1983 fiyatlarıyla, 
Milyon Dolar» ve son sütun başlığına (1984-1989), 
ifadesi eklenecektir. Komisyon raporu sayfa 25 

5. Tablo: 14'de Tablo başlığı ikinci satırı «Ca
rî Dolar Fiyatlarıyla» yerine, «Carî Fiyatlarıyla, Mil
yon Dolar» ve son sütun başlığına (1984-1989) ifade- j 
leri eklenecektir. Komisyon raporu sayfa 26. I 

6. Tablo: 15'te son sütun başlığına (1984-1989) 
ifadesi eklenecektir. Komisyon raporu sayfa. 28. 

7. Tablo: 19'da son sütun başlığına (1984-1989) 
ifadesi eklenecektir. Komisyon raporu sayfa. 30. 

8. Tablo: 22*de, dördüncü satır 1985 yılı kamu 
kesimi stok değişmesi, yüzde değişim sütunundan: 
- H61.ll büyüklüğü tablodan çıkartılacaktır. Komis
yon raporu sayfa 31. 

9. Tablo: 23'te, son sütun başlığına ,(1984-1989) 
ifadesi eklenecektir. Komisyon raporu sayfa 32. 

10. Tablo: 24'de, son sütun başlığına (1984-1989) 
ifadesi eklenecektir. Komisyon raporu sayfa 33. 

11. Sayfa: 38, paragraf 101'deki «Çok düşük 
emek-yoğun sanayi dallan» ifadesi, «çok yüksek -
emek-yoğun sanayi dalları» ifadesiyle değiştirilecek
tir. 

12. Sayfa 40'ta paragraf 154'deki «kamu ikti
sadî Teşebbüsleri» ifadesi «Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinin» şeklinde düzeltilecektir. 

13. Sayfa 48, Tablo: 26'da, son sütundaki 
«Yüzde Değişme» ifadesi, «Yıllık Yüzde Değişme» 
şeklinde değiştirilecektir. I 

14. Sayfa 52, Tablo: 28'de, son sütundaki «Yüz
de Değişme» ifadesi «Yıllık Yüzde Değişme» şeklin
de değiştirilecektir. 

15. Sayfa 56, Tablo: 30'da son sütundaki, «Yüz
de Değişme» ifadesi «Yıllık Yüzde Değişme» şeklin
de değiştirilecektir. 

16. Tablo: 33'te 1989 yılı yedinci sütunda «Mey
veler Üretimi rakamı «20 111» yerine «16 151» bü
yüklüğü olarak değiştirilecektir. Komisyon raporu 
64 üncü sayfa. 

17. Sayfa 76, Tablo: 40'da, son sütundaki «Yüz
de Değişme» ifadesi «Yıllık Yüzde Değişme» şeklin
de değiştirilecektir. 

18. Sayfa 78, Tablo: 41'de son sütundaki «Yüz
de Değişme» ifadesi «Yıllık Yüzde Değişme» şeklin
de değiştirilecektir. 

19. Sayfa 82, Tablo: 43'teki son sütundaki 
«Yüzde Değişme» ifadesi «Yıllık Yüzde Değişme» 
şeklinde değiştirilecektir. 

20. Tablo 44, 45, 46, 47, 48'deki ikinci sıralarda 
yer alan «Miktar» ifadeleri metinden çıkarılacaktır. 
Komisyon raporu: 85, 86, 87, 88, 89. 

21. Tablo 52'de son satırda «Sektör Toplamı» 
ifadesi «Toplam» şeklinde değiştirilecektir. 

22. Sayfa 96, 295. inci Paragraftaki «Su denge
si» ifadesi «Su dengesi» şeklinde değiştirilecektir. 

23. Sayfa 97, 309. uncu Paragraf ikinci satırda
ki «Yüzde 31,2'si» ifadesi «Yüzde 30,9'u» şeklinde 
değiştirilecektir. 

24. Sayfa 113, 384 üncü paragraf ikinci satır
daki «yüzde 11,5» ifadesi «yüzde 10,4» olarak değiş
tirilecektir. 

25. Tablo 74. 1984 yılı değerleri dördüncü sü
tunda «7557,1 ve 3669,2» büyüklükleri «7928,7 ve 
4040,8» olarak değiştirilecektir. 

Son sütundaki yüzde değişiklikleri «110,4 ve 8,6» 
olarak düzeltilecektir. Komisyon raporu sayfa 119 

26. Sayfa 128 430 uncu paragraftaki «inşaa» ifa
desi «inşa» olarak değiştirilecektir. 

27. Sayfa 136 463 üncü paragraftaki «istihdam
da» ifadesi «istihdamın» ve «tablo ve 4 te> ifadesi 
«tablo 87 ve 88'de olarak düzeltilecektir. 

28. Tablo 90 ilk sütunda «Hizmet» ifadesi «Hiz
metler şeklinde düzelttirilecektir. Komisyon raporu 
sayfa 138. 

29, Sayfa 141 paragraf 478'deki «Sanayideki» 
ifadesi yerine «imalat sanayiindeki» ve «yükseltilerek 
istihdam artışı sağlanacaktır» ifadesi yerine de «yük
seltilerek imalat sanayiindeki istihdam artışı sağla
nacaktır» ifadesi girecektir. 
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30. Sayfa 143, paragraf 502'deki «dönem aktif» 
ifadesi «dönen aktif» şeklinde değiştirilecektir. 

31. Sayfa 143, paragraf 508'de ikinci satırında
ki «yapılmıştır. Mevcut» ifadesi yerine «yapılmıştır. 
Tablo 92 mevcut» ifadesi girecektir. 

Üçüncü satırdaki «Tablo 92, 93 ve 94'de» ifadesi 
«Tablo 93 ve 94Me» şeklinde değiştirilecektir. 

32. Talbo 95'in birinci satırındaki «Meslek lise» 
ifadesi «(Meslek Lisesi» olarak değiştirilecektir. Ko
misyon raporu sayfa 146 

33. Sayfa 148, paragraf 529'un birinci satırında
ki «işlemlerinde» ifadesi, «işyerlerinde» şeklinde dü
zeltilecektir. 

34. Tablo lOO'ün dip notundaki «Ayrıca, be
den eğitimi ve spor meslek liseleri açılacaktır» ifade
si metinden çıkarılacaktır. Komisyon raporu sayfa 
151, 

35. Sayfa 155, paragraf 574'deki «sanat estetik» 
ifadesi «sanat ve estetik» olarak düzeltilmiştir. 

36. Sayfa 156, paragraf 580'deki «Türkiye rad
yo» ifadesi «Türk radyo» olarak düzeltilecektir. 

37. Sayfa 159, paragraf 614'deki «birikimi» ifa
desi «birikmesi» şeklinde değiştirilecektir. 

. 38. Sayfa 159, paragraf 618'de «SSK Hastane
leri» ifadesi, «diğer hastaneler» olarak düzeltilecektir. 

39. Tablo 107'de üçüncü sütundaki başlık «Top
lam Sigortalıların istihdam Edilmiş Nüfusa Oranı» 
şeklinde değiştirilecektir. Komisyon raporu sayfa 
160. 

40. Sayfa 161, paragraf 63'1'deki «artırılması» 
ifadesi «artırılmasının» ve «gelecek» ifadesi «getire
ceği» şeklinde değiştirilecektir. 

41. Sayfa 162*deki 652 inci paragrafın son ke
limesi «tanınır» yerine «tanınacaktır» şeklinde değiş
tirilecektir. 

42. Sayfa 181*de, paragraf 8212'de «gecikme ve» 
ibaresi metinden çıkarılacaktır. 

43. Sayfa 166'da, paragraf 704'de «teşkilatlan
masının» ifadesi «teşkilatlanmanın» olarak değiştiri
lecektir. 

44. Sayfa 168'de, 726 ncı paragraftaki «kazan
dığı» ifadesi metinden çıkacaktır. 

45. Sayfa 169'da 743 üncü paragraftaki «sağla
maktadır» ifadesi «yaratılacaktır» olacaktır. 

46. Sayfa 177'de 805 inci paragraftaki, «ithalin
de» ifadesi «ithalinin» olacaktır. Yine 806 ncı parag
raftaki, «ihtiyaçlarına» ifadesi, «ihtiyaçlara» yapıla
caktır. 

47. Sayfa 178'de 813 üncü paragraftaki «kulla
nımı» ifadesi, «kullanım» olacaktır. 

ı BAŞKAN.— Plandaki maddî hataların biraz ev-
I vei okunan önergedeki şekliyle düzeltilmesine Ko-
I misyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE B0TÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
.KIÎLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Ka-

I tılıyoruz Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Plandaki maddî hataların, okunan 
I önergedeki biçimiyle düzeltilmesini oylarınıza sunu-
I yorum; Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
I Sayın milletvekilleri, 77 sayılı Kanun gereğince 
I Beşinci (Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü Plan ve 
I Bütçe Komisyonu ve Hükümet raporlarında belirti-
I len değişik şekliyle ve biraz evvel kabul buyurulan 
I maddî hata düzeltmeleriyle birlikte açık oylarınıza 
I sunulacaktır. 
I Açık oylamanın ad okunarak ve adı okunan sa-
I yın üyenin ayağa kalkarak yüksek sesle «Kabul», 
I «(Ret» veya «Çekimser» kelimelerinden birini belirt-
I mesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Ka-
I bul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Açık oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
I Sayın milletvekilleri, Başkanlığımıza şu şekilde 
I bir önerge verilmiştir: «iBazı sayın milletvekillerinin 
I âcil işleri nedeniyle uçağa yetişebilmeleri bakımın-
I dan...» («olmaz» sesleri) 
I Sayın milletvekillerinin bu husustaki kanaati an-
I laşılmıştır, önergeyi işleme almıyorum efendim. 
I (Oylar toplandı) 

I BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın millet
vekili var mı Yoka 

I Oylama işlemi tamamlanmıştır; 
I (Oyların ayrımı yapıldı) 
I BAŞKAN — Sayın ıriilletvdkilleri, Beşinci Beş 
I Yıllık Kalkınma Planının açık oylama sonucunu ilan 
I ediyorum: 
I Kullanılan oy sayısı : 356, 

Kabul : 203, 
Ret: 153, (Alkışlar) 

I Bu sonuca göre Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı Genel Kurulca kabul edilmiştir. 

I Ülkemize ve Milletimize hayırlı olmasını dilerim. 
(Alkışlar) 

I Sayın Başbakan, bu vesile ile söz almıştır. 
I Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 

I üyeleri; ^Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, geçtiği-
I miz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan 
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Komisyonunda uzun saatler ve bu içinde bulundu
ğumuz hafta da Büyük Millet Meclislinde yine uzun 
saatler müzakere edildikten sonra yüksek kabulle
rinize mahzar oldu. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planımızın sözleri
nin başında memleketimize, Milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

Planlar bir memleketin gelişmesi, kalkınması, neti
ce itibariyle daha iyıi bir sosyal yşama seviyesinin 
temin edilmesi için yapılmaktadır. Ekonomik kal
kınmanın gayesi de sosyal kalkınmadır. Bu Plan Dö
nemine Türkiyemizin daha güçlü başladığını, bütün 
zor şartlarımıza rağmen, ilk başladığımız birinci pla
na göre daha güçlü bir şekilde başladığımızı ve in
şallah daha iyi bir şekilde altıncı beş yıllık plana ge
çiş hazırlıkları yaptığımız dönemde çok daha iyi 
bir durumda Türkiye'yi o zamanın plan yapıcılarına 
teslim edeceğimizi ifade etmek istiyorum. 

Bu devre, Plan müzakereleri başladığı zaman ifa
de ettiğim gibi, zor bir beş senedir. Memleketimiz 
geçtiğimiz yıllarda ciddî bir enflasyon tecrübesi ge
çirmiştir, hâlâ da geçirmektedir. Bütün dünyada ol
duğu gibi, bununla mücadele etmekteyiz. Önümüzde
ki dönemin, özellikle millî gelirimizin Dördüncü 
Planın hakikî değerlerinden dalha iyi bir şekilde, ortalama 
yüzde 6,3 bir kalkınma hızına vararak erişmesi dü
şünülmektedir. Bunu yapacağımızı, haltta mümkün 
olursa, daha da ileriye gidebileceğimizi söylemek is
tiyorum.! 

Bu Plan Döneminde sanayi sektörü üretimi ilk 
defa üretimin yüzde 50'sini geçecektir. Bu önemli 
bir noktadır. 

Tarım, üretimi tabiatıyla toplam üretim içerisinde 
düşmekle beraber, yine mutlak değerler itibariyle üre
timi yukarıya doğru çıkacaktır ve üretimde çeşitlen
me, teknolojik gelişme, birim saha başına verimin 
artırılması gibi konular bu devre tarımın önemli ge
lişme sahaları olacaktır. 

Elektrik enerjisi sahasında, ümit ediyorum ki, 
ilk defa memleketimiz 1 000 kilovatsaat nüfus ba
şına sınırına yaklaşacak, belki de bunu geçmeye ça
lışacağız ve belki de geçeceğiz. 

Bu rakamlar aslında çok yüksek rakamlar değil
dir, 

1983 fiyatlarıyla bu devre 14 trilyon 413 milyar 
bir yatırım yapılması düşünülmektedir. Bu yatırım
larla sabit sermaye yatırımının gayri safi millî hâsı
laya nispeti, bu suretle 1984'ün tahmin edilen yüz
de 18,9 rakamından yüzde 20,9'una yükselecek-
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ı tir. Bunu yapabilmek için iç tasarrufların gayri safi 
I millî hâsılaya nispetinin yüzde 20,5 gibi yüksek bir 
I seviyeye çıkması da gerekmektedir. 
I Bu Plan devresinde 1,5 milyon insanımıza iş bul-
I mayı, yeni iş sahası açmayı düşünüyoruz. Plan dev-
I resi, inşallah bundan daha fazla insanımıza iş bul-
I mamıza yardımcı olacaktır. 
I Sosyal gelişme sahasında özetlersem; okullaşma 
I oranları ilkokullarda ilk defa yüzde 100, orta dere-
I celi okullarda yüzde 75, lise ve lise dengi okullarda 
I yüzde 39 ve yüksekokullarda da yüzde 12'ye ulaşa-
I çaktır. 
I ıSağlık 'sektöründe oldukça ileri hamleler yapıla-
I çaktır. 
I İnşallah okulsuz, elektriksiz köy kalmayacaktır. 
I (ANAP sıralarından alkışlar) 
I Bu Plan Döneminde önemli sahalardan biri de, 
I şehirlerimizin durumudur. Türkiye ilk defa nüfu-
I sunun yüzde 50'sinden fazlası şehirlerde yaşayan bir 
I ülke haline gelmiştir ve bu dönemde şehirlere da-
I ha fazla önem verilmesi Planda öngörülmektedir. 
I Hepinizin de çok iyi bildiği gibi, geçtiğimiz günlerde 
I belediyelerimizin gelir imkânları da buna göre dü-
I zenlenmiştir. 
I Konut meselesi şehirleşmeyle beraber büyük öne-
I mi haizdir ve bu öneme dikkat edilecek bir tarzda 
I şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarla, zannediyo-
I rum gerekli çareleri de ortaya koymuş oluyoruz ve 
I Plan devresi boyunca da konut meselesinde çok cid-
I dî atılımlar yapılacaktır, 
I Muhterem milletvekilleri, 5 yıl kısa bir zaman-
I dır; aynı zamanda uzun bir zamandır da. Türkiye' 
I nin 5 yıl sonrasının rakamları bu Planın başında 
I tahmin edilmiştir. Tabiatıyla Planı kabul edenlerin 
I de, reddedenlerin de arzusu daha iyi bir seviyeye 
I ulaşmaktır. Bu Planda tahmin edilmiş rakamların 
I inşallah daha ilerisine gideriz. 
I Ben gerek Komisyonda, gerek Türkiye Büyük Mil-
I let Meclisinin şu geçtiğimiz günlerde yaptığı müza-
I kerelerde, bu Planın gelişmesi, daha iyi hale gelmesi 
I için gayret sarf eden bütün milletvekili arkadaşlarıma 
I teşekkür ediyorum. 
I Aynı zamanda, Planın hazırlanmasında özel ihti-
I sas komisyonlarında çalışan, Planı uzun yıllardır ha-
I zırlayan, bunun üzerinde çalışan Devlet Planlama Teş-
I kilatı mensuplarına da huzurunuzda yine teşekkür edi-
I yor ve Planın bütün memleketimize ve Milletimize 
I hayırlı' ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

I' Sağ olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakani 
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VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Zonguldak Milletvekili Pertev Asçıoğlu, Kah
ramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit ve 
Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yol
lukları Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/129) (S. Sayısı : 108) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınan karar ge
reğince 108, 109, 110 sayılı Kanun teklifleriyle 111 
sıra sayılı, kanun tasarısının görüşmelerine geçiyoruz. 

tik olarak Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğ-
lu, Kahramanımaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba
yezit ve Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 
nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin öde
nek Ve Yollukları Hakkındaki 108 Sıra Sayılı Ka
nun Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla

rınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

• 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; vaktin uzadığını çok iyi biliyo
rum, çok kısa konuşacağımı da ifade etmek isterim. 

Şu anda müzakeresine geçtiğimiz teklif milletve*' 
ikillerinin maaşlarını ilgilendiren bir kanun teklifidir. 
Esasen Anayasamızın 86 ncı maddesi, «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları ka
nunla düzenlenir» diye kaydetmiştir. 

Kamuoyunda şu anda belki milletvekili maaşları
nın artışı ile ilgili görüş olarak düşünülebilir. Oysa, 
milletvekilinin Meclis- içinde ve Meclis dışında gö
revleri olduğunu, bugün milletvekilinin Meclis dışın
da araştırma yapabilmesi, milletvekilinin seçmeni ile 
ilişki kurabilmesinde gerek ulaşımın, gerekse haber
leşmenin pahalı oluşu nedeniyle de milletvekillerinin 
bu hizmetleri yerine getirebilmek için gereği kadar 
mesai veremediği bilinmektedir. 

Bilindiği üzere, üniversitelerimizde araştırma öde
neği vardır. Anayasamızın 86 ncı maddesine göre, 
milletvekillerinin maaş ve ödenekleri en yüksek dev
let memurunun almış olduğu maaşa eşit olarak bağ
lanmıştır. Milletvekilinin şu anda aldığı ücretin en 

(1) 108 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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yüksek devlet memurunun almakta olduğu ücrete eşit 
olmadığını görmekteyiz. 

Milletvekillerinin vasıtası, sekreteri ve lojmanı 
yoktur, O halde eğer gerekliyse, maaşın artması esas 
değil, milletvekilinin diğer hizmetlerini görebilmesi 
için de; ulaşımı ile haberleşmesi ile sekreteri ile hiz
meti yoğun bir biçimde millet hizmetine sunabilme
sinde, onun çalışmasını kolaylaştırır esasların da ge
tirilmesi lazımdır. Sanıyorum ki en doğrusu budur. 
Demek ki, bu maaş ayarlanmasının esasını, bu hiz
metlerin görülebilmesine bağlı olarak düşünmek daha 
doğru olur. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Bakan. 
Hükümet adına Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın 

Vural Ar ikan; buyurun efendim. ANAP sıraların
dan alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-
KAN (tzmir) ;— Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; söz alacak değildim; ama iki gündür 
gazetelerde bu konunun spekülasyon haline getirilme
sinden ötürü, konuyu enine boyuna irdelemek' iste
dim, bunun için huzurlarınıza çıktım. 

Milletvekili ne alır? Miktar olarak ne alır de
miyorum. Milletvekili ücret mi alır, maaş mı alır? 
Milletvekili vergilendirme açısından ücret alır; fakat 
milletvekili aylık almaz. Milletvekili iki şey alır; bi
rincisi öedenektir, eski deyimiyle tahsisat, diğeri de 
seyahatleri dolayısıyla yolluklardır, yine eski deyimiy
le harcırahlar. 

Nitekim, 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kurulduğu zaman, 5 Eylül 1336'da, yani 1920'de Ni-
sab-ı Müzakere Kanunu yürürlüğe girer ve o kanu
nun 6 ncı maddesinde «Büyük Millet Meclisi azasına 
4 ay için 1 250 lira tahsisat» 4 ay için, dikkatlerinize 
arz ederim, basının da dikkatine arz ederim «... ve 4 
ayın hitamından, devre-i içtimaiye nihayetine kadar 
Meclise devam edenlere şehrî 100'er lira tazminat ve
rilir» der. 1920, savaş yapıldığı bir dönemde Türk 
Milleti, Türkiye Büyük-Millet Meclisinin azalarına her 
türlü fedakârlıkta bulunmaktan kaçınmamıştır. 

13 Şubat 1337'de bu değiştirilir ve denir ki; «Me
zun bulunan Büyük Millet Meclisi azasının daire-i in-
tihabiyelerine azimet ve avdetleri için muayyen olan 
eyyam ayrıca ilave edilmek şartıyla senede üç aya 
mahsus tahsisatın nısfı ita olunur.» 
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Geliyorum 1338'e : «Aile harcırahı bir devre-i 
intihabiyede azimet ve avdet olarak ancak bir defa
ya münhasırdır» der. Yani, o dönemde verilen yol
luklardan, verilen ödeneklerden gayri, bir de millet
vekili seçildiği zaman ailesini getirmek için harcırah 
veriliyor ve seçilemediği takdirde, tekrar geriye gitmek 
için avdet harcırahı veriliyor. 

Daha devam ediyorum, 17 Recep 1342, yani 1926 : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi azasına senevi 3 600 
lira tahsisat ita olunur» diyor. 1926'nın 300 lirasını 
hesaplayınız. 

Daha geleceğim efendim; 15 Mayıs 1930 : 1613 
sayılı Kanun, «Büyük Millet Meclisi azasının senelik 
tahsisatı 6 bin liradır» der. Yani, 1930'un fiyatıyla Bü
yük Mıillet Meclisi azalarına verilen para ayda 500 li
radır; yollukları, harcırahları müstesna. Sanıyorum o 
zaman, Sayın Ferit Melen maliye müfettişi idi veya 
maliye müfettiş muavini idi. Ondan sonra harcırah-
larıyla beraber Türkiye'de en çok maaş alan devlet 
memurları da maliye müfettişleriydi. 

Dikkat buyurun, Atatürk dönemi Türkiye'deki as
kerî ve ddarî kademedeki her türlü memuriyetin üze
rinde milletvekillerine daha fazla ücret ve yolluk ver
miştir. Neden vermiştir? Yaptığı görevin ağırlığından, 
yaptığı görevin sorumluluğundan vermiştir. Şu heyet 
isterse, bugün Yunanistan'a harp ilan edebilir. Eğer 
bir millet bir heyetine milleti harbe sürükleyebile
cek bir karar verme yetkisini veriyorsa, ondan hiçbir 
şeyini esirgemeyecektir. («Bravo» sesleri, alkışlar) Ba
kınız, hâkim idam kararı veriyor; fakat Büyük Mil
let Meclisinin kararı olmadan can alınamıyor; 1982 
Anayasası da böyle. 

işte bu kadar ulvî görev yapan, bu kadar büyük 
sorumluluklar altında bulunan bir Parlamentoda siz 
kalkacaksınız, o parlamenterleri geçim sıkıntısı içeri
sinde bırakacaksınız. Onun için, üzerinde konuşulma
ması lazım gelen bir konu idi, ben sırf bunu vurgula
mak bakımından dile getirdim. 

ikinci bir örneği vermek istiyorum, dün Plan ve 
Bütçe Komisyonunda yeri geldi söyledim, ingiltere 
hâkimlerini çok sayar. Biz saymaz mıyız? Biz de sa
yarız; ama onlar hâkimlerine ayrıca bir de çek verir
ler, miktarla sınırlı değildir bu çek. Bakılır ki, (Hu
kuk tarihine mal olmuştur bu hikâye) hâkimin biri 
250 bin paundluk çek çeker. Tabiî bu İngiltere'de du
yulur. Kraliyet ailesi dahil herkes rahatsızdır; acaba 
ne oldu, ne var? Beklerler. 15 gün geçer; 250 bin ster
linlik çek hazineye iade edilir. Bunun üzerine hâkimi 
çağırırlar, derler ki, neydi olay? Hâkim, bir dava do
layısıyla baskı altındaydım, kendimi kuvvetli hissede

bilmek için hazineden çektim, kararımı verdim ve iade 
ettim» der. (Alkışlar) işte aslında devlet güçlü olsa, 
parlamento üyelerine bu sistemi getirmek lazım ge
lir ve sanıyorum ki, her arkadaşımız da, şimdiye ka
dar Türk Parlamentosuna seçilmiş her arkadaşımız 
da buna layıktır sanıyorum. 

Şimdi geliyorum olayın 1982 Anayasası içindeki 
durumuna : Anayasamızın 86 ncı maddesi ne diyor? 
«ödeneğin aylık tutarı en yüksek Devlet memurunun 
almakta, olduğu miktarı, yolluk da ödenek miktarı
nın yarısını aşamaz.» Demek ki, ödenek için 
bir ölçü getirmiş, yolluk için bir ölçü getirmiş, öde
nek için getirdiği ölçü nedir? En yüksek devlet memu
runun almakta olduğu miktar. Yolluk; ödenek mikta
rının yarısı; «yarışım aşamaz» diyor. O halde burada 
halli lazım gelen bir soru var. En yüksek devlet me
murunun almakta olduğu miktar nedir? 

Bakınız; bizde personel rejimi dört kategoride : 
Birinci kategori, 657 sayılı Devlet Memurları Perso
nel Kanunu; ikincisi, 926 sayılı askerlere ait personel 
kanunu; üçüncüsü - numarasını hatırlayamıyorum -
hâkimlere ait personel kanunu; dördüncüsü yüksek
öğretim kurumlarına ait personel kanunu. Bunların 
hepsi de devlet memuru. O halde bunların aldıkları 
en yüksek miktarı neye göre tayin edeceğiz? Tayin 
edeceğimiz şey : Nasıl tayin ediyoruz bugün ödeme
leri? Anagösterge var, ek gösterge var, yanödemeler 
var, makam tazminatları var, yakacak zamları var, 
bir de özel hizmet zamları var. Demek ki, en yük
sek ölçüyü buna göre tespit edeceğiz. Biz buna göre 
işlem yaptığımız zaman şu sonuç çıkıyor : Geçen de 
kabul -ettiğiniz bir kanuna göre çıkan kararlarda kat
sayı 1984 yılının ikinci dönemi üçin 41 olarak tespit 
edilmiştir. Göstergeler - en yüksek - 1400+1200. Onun 
brütü 106 600 lira. Yanödeme - katsayı 12'ye çıkmış
tır - 4 050 liradan brütü 48 600 lira. Hizmet tazmina
tı 106 600 brütün yüzde 35'idir o düzenlemeye göre, 
neti 37 310 lira, brütü 53 300 lira. Makam tazminatı 
900x41:36 900. 52 714 lira. Yakacak yardımı neti 
9 500 lira, brütü 13 501 lira. Ne oluyor en yüksek 
devlet memurunun aldığı? Net toplamı 238 910 lira, 
brütü de 274 785 lira. 

Şimdi hesabımız şu oluyor : Ek gösterge de da
hil tamamını 106 600 lira alıyoruz, bunun dışında öde
nen zam ve tazminat tutarlarının da teklife göre - ki, 
168 185 lira ediyor, biz yüzde 75'ini esas alıyoruz -
126 138 lira. ödenek tutarı - vergi çıkmadan önce -
232 738 lira ediyor. Çocuksuz evli olarak farzettiği-
mizde kesintiler tutarı 76 550 lira oluyor, net ödenek 
tutarı da 156 188 lira oluyor. Yolluk tutan 232 738 
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liranın yarısı nispetinde 116 000 lira ve milletvekilleri
nin ödenek ve yolluk toplamı 272 557 lira ediyor. 

Şimdi ödenek tutarı itibariyle bir mukayese yapı
yorum; bizim her kesimdeki devlet memurlarının ma
aşlarına tekabül eden, iki açık rakam veriyorum. Sa
yın Genelkurmay Başkanımızın çocuksuz ve evli ol
ması halinde aldığı aylık 174 000 liradır; Başbakanlık 
Müsteşarımızın alacağı meblağ 149 500 liradır. Millet
vekili de 156 188 lira almaktadır. Binaenaleyh, ob
jektif ölçüler esas alınmak suretiyle bu hesaplama ya
pılmıştır. Yoksa, makam tarifine göre bu hesaplama 
yapılmamıştır. Kanımızca, makam tarifine göre he
sap yapmamak, objektif kriterlere göre tarifi yapmak 
en uygunu olarak mütalaa edilebilir. 

Bu devlet memurları, yani her kademedeki devlet 
memuru, biliyorsunuz, maaşlarının dışında Harcırah 
Kanununa göre de harcırah alma imkânına sahiptir
ler. Halbuki kanun koyucu, Anayasa koyucu, böyle 
harcırah vermekten ise, yani Cumhuriyetin ilk baş
langıcında olduğu gibi, belirli bir yolluk vermeyi yeğ
lemiştir. Milletvekili, fazlasını sarfederse kesesinden 
sarfeder. Onun için Hükümet teklifinin kabul edile
ceğini umar, hepinize ayrı ayrı saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Başka söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edümiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve 
Yollukları Hakkında Kanun Teklifi 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — ödenekler ve yolluklar, üç aylığı 

birlikte, peşin olarak ve çekle ödenir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üye

leri, bu sıfatı iktisap ettikleri aydan itibaren, bu Ka
nunla derpiş olunan ödenek ve yolluklara hak kaza
nırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Herhangi bir sebeple Türkiye Bü

yük Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalkanların istihkak
ları, bu sıfatın kalktığı ayı takip eden ay başından 
itibaren verilmez. 

Ancak; ölüm ve çeşitli sebeplerle genel seçimin 
yenilenmesi halinde, önceden aldıkları üç aylık ödenek 
ve yolluklar geri alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üye

lerine, ölümleri halinde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesi ödeneğinin oniki aylık tutarı, ölüm tazmi
natı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesin
den, usulü dairesinde ve resen ödenir. 

Bu maddenin tatbikinde, 24 Haziran 1944 Ta
rihli ve 4598 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 22.1.1962 tarihli ve 1 sayılı Türki

ye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve Yol
lukları Hakkında Kanun ile ek ve tadilleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerine ödenecek aylık ödenekler, en yüksek Devlet 
memurunun almakta olduğu; 

a) Aylık (ek gösterge dahil) tutarın tamamı ile, 
b) Sosyal yardımlar, zam ve tazminatların he

saplanacak brüt tutarının % 75'inin, 
Toplamına eşittir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yolluk

ları, yukarıdaki esaslara göre bulunan ödeneğin yarı
sına eşittir. Bu yolluklar hiçbir suretle haczedilemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek 
ödenek ve yolluklar, kendilerine sosyal güvenlik ku
ruluşları tarafından bağlanan emekli aylığı ve benzeri 
ödemelerin kesilmesini gerektirmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun, 1 Temmuz 1984 tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak dsteyen 

var mı? 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, bir 

sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Bu kanunun uy
gulanması bakımından, eskiden emekli olmuş olan 
parlamenterlerle, Danışma Meclisi üyeleriyle, bundan 
sonra emekli olacak parlamenterler arasında bir ay
kırılık meydana getiriyor mu; emeklilikleri bakımın
dan, emeklilik göstergeleri bakımından? Bu konuda bir 
açıklık getirilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, bu hususta cevap 
vermek istiyor musunuz efendim? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-
KAN (tzmir) — Müsaade ederseniz arz edeyim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-
KAN (tzmir) — 2898 sayılı Kanuna göre, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri (eski emekli olan üye
ler) buna intibak edecekler; ama Danışma Meclisi 
üyeliğinden emekli olanların intibak edip etmeyecek
leri bir soru olarak ortaya çıkar. Ancak, benim şahsî 
kanaatim; onlar da yasama görevi ifa ettiklerine göre 
bundan faydalanmak durumundadırlar,. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (istanbul) 
— Sayın Başkan, 3 üncü maddede belirtilen husus ya
ni «6 Kasımdan itibaren geçerlidir»; iktisap ettiği ta,-
rih ile 1 Temmuz arasında bir çelişki var. Hükümet
ten bu meselenin aydınlığa kavuşturulmasını istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-

KAN (izmir)'— Efendim kanun 1.7.1984 tarihinden 
itibaren geçerlidir ve geriye doğru teşmil edilmiş de
ğildir. 

Üçüncü madde; «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, bu sıfatı iktisap ettikleri aydan itibaren, bu 

kanunla derpiş olunan ödenek ve yolluklara hak ka
zanırlar» der. Mesela bir ara seçim yapılsa, bu ara 
seçimden sonra seçilen arkadaşlarımız bu 3 üncü mad
deye göre hak sahibi olacaklardır. Yoksa, bu madde 
yasanın geriye doğru teşmili amacıyla sevk edilmiş 
değildir. 1 Temmuzdan itibaren geçerlidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza, sürtüyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bu teklifin oylaması açık ola

rak yapılacaktır. 
Onun için, kupaların sıralar arasında dolaştırılmak 

suretiyle ve oyların kupalara atılması şeklinde açık 
oylamanın yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amir
leri Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, Afyon 
Milletvekili M. Şükrü Yüzbaşıoğlu ve Giresun Mil
letvekili Turgut Sera Tirali'nin, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Öde
nekleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları
nı İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
Ödeneği Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/131) (S. Sayısı : 109) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sırasındaki teklifin görüşmele
rine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunup, okunmamasını oylarınıza sunu

yorum : Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir . 

(1) 109 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üye
lerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunca Seçilen 
Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanına ve Divan Üyelerine, aşağıda belirtilen gös
terge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan kat
sayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil öde
neği verilir. 

Başkan ' 1 500 
Başkanvekili 1 000 
tdare Amiri 750 
Kâtip Üye 750 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi He

saplarını İnceleme Komisyonunca seçilen Denetçi 
üyeye, 750 gösterge rakamının memur aylıklarına uy
gulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda 
ödenek verilir. 

Denetçi üyeye kesintisiz bir ayı geçen vekâlet hal
lerinde ödenek vekile verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

3 üncü maddeyi, okutuyorum : 
MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde ya

zılı ödeneklere, göreve başlama tarihinden itibaren 
hak kazanılır. Bu ödenekler herhangi bir vergi ve ke
sintiye tabi değildir ve her ay peşin olarak çekle öde
nir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 24.2.1962 tarih ve 21 sayılı Cum

huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları ve Di
van Üyelerinin Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun 
ile 24.2.1962 tarih ve 22 sayılı Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Komisyonu Üyelerinden Denetçi Seçilenlere 
ödenecek Denetçi Ücreti Hakkında Kanun yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : i 
MADDE 5. — Bu Kanun 1 Temmuz 1984 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. r— Bu Kanun hükümlerini Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Bu teklifin oylaması da açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın kupaların sıralar arasında dolaştı

rılması ve oyların kupalara atılması suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Birinci sırada yer alan ve Millet 

Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkında
ki Kanun Teklifinin oylamasında oyunu kullanmayan 
sayın milletvekili var mı? Yok. 

Oylama işlemi tamamlanmıştır; kupalar kaldırıl
sın. 

(Oyların ayrımına başlandı) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amir
leri'Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, Afyon 
Milletvekili M. Şükrü Yüzbaşıoğlu ve Giresun Mil
letvekili Turgut Sera Tirali'nin Başbakan ve Bakan
ların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Ba
kanların ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2fi30) (S. 
Sayısı : 110) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada yer alan kanun tekli
finin görüşmesine başlıyoruz, 

Hükümet?.. Burada. 
Komisyon?.. Burada. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunaca

ğım : Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

(1) 110 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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Teklifin tümü üzerinde söz almak isteyen var mı? 
FERİT MELEN (Van) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlar; evvela bir sorum var, bir noktanın 
açıklanmasını istiyorum, bir de temennide bulunaca
ğım. 

Evvela bu konu Hükümete ait bir konudur, Hükü
met üyelerinin ödeneklerimi ilgilendiriyor. Bunun, ida
reci üyeler tarafından bir kanun teklifi halinde geti
rilmesinin manasını anlayamadım. Bir milletvekili sı
fatıyla olsa olabilirdi; ama Meclis idareci Üyeleri bu 
teklifi getirmişlerdir. Bunun açıklanmasını rica ediyo
rum. Neden dolayı buna lüzum görülmüştür? 

Sayın Maliye Bakanımız yaptığı mukayeselerle ve 
gayet kuvvetli mantığıyla milletvekillerinin ödenekle
rinin artırılmasını haklı bir sebebe bağladılar; ama ken
disinden rica ediyorum, aynı mukayeseyi ve aynı man
tığı memurlarımızın maaşlarını düzenlerken de dikkatle 
uygulasın. Bilhassa, faraza büyük mesuliyet taşıyan 
müsteşarlar, umum müdürler, daire müdürleri ve dai
re başkanlarının maaş seviyesi ne durumdadır? Aynı 
mukayeseyi onlar için de yaparlarsa, sanıyorum bizim 
alacağımız miktara yakın bir maaşı veya ödeneği on
lara da verme durumunda olurlar. Bunu temenni edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Başka söz almak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Başbakan ve Bakanların Temsil ödenekleri ile 
Dışarıdan Atanan Bakanların ödenek ve 

Yollukları Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Başbakana ve Bakanlara, aşağıda 
belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uy
gulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda 
temsil ödeneği verilir. 

Başbakan 1 500 
Bakan 1 000 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ödeneklere, 

göreve başlama tarihinden itibaren hak kazanılır.' Bu 

ödenekler herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir 
ve her ay peşin olarak çekle ödenir. 

Diğer bir bakanlığa vekâlet eden bakanlara, bu 
vekâletleri dolayısıyla ayrıca bir ödenek verilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu ödenekler ait olduğu bakanlık 

bütçesinden ödenir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üye

leri dışından bir bakanlığa atananlara, bakanlık temsil 
ödeneğinden başka, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyelerinin ödenek ve Yollukları Hakkındaki Ka
nunda tespit edilen miktarda ödenek ve yolluk gö
revlendirildikleri bakanlık bütçesinin aylık ve yolluk 
tertiplerinden, işe başladıkları tarihten itibaren ödenir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek 
ve. Yollukları Hakkındaki Kanunun diğer hükümleri 
bu Bakanlar hakkında da uygulanır. 

Emeklilik hakkı tanınan bir görevde iken bakan
lığa getirilmiş bulunanlar aslî görevlerinden aylıksız 
izinli sayılırlar. Bunlarla, daha önce emekli hakkı ta
nınan bir görevde bulunmuş olanların, bakanlıkta 
geçirdikleri süreler terfi ve emekliliklerinde sayılır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 24.2.1962 tarih ve 23 sayılı Başba

kan ve Bakanların Temsil ödenekleri Hakkında Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

.̂ Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun 1 Temmuz 1984 tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — Bu-Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - - Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Bu teklif de açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın, kupaların şuralar arasında dolaş
tırılması ve oyların bu şekilde kullanılması suretiyle 
yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştin 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — İkinci sırada görüşmüş olduğumuz 
kanun teklifi oylamasında oyunu kullanmayan sayın 
milletvekili var mı efendim? Oyunu kullanmayan sa
yın milletvekilleri var ise bekliyoruz efendim; oyları
nı kullansınlar, kupaları kaldıracağım. 

İkinci sırada görüşmüş olduğumuz kanun teklifi
nin oy verme işlemi bitmiştir. " 

Kupalar kaldırılsın, 
(Oyların ayrımına başlandı) 

4, — 294.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Mü
sabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Ka
nuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/541) (S. Sayısı : 111) (1) 

BAŞKAN — Dördüncü sırada yer alan, 29.4.1959 
Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Müsabakalarında Müş
terek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını

za sunuyorum : Raporun okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sa
yın milletvekili var mı? Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 111 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

ı 1 inci maddeyi okutuyorum : 

29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Müsabaka
larında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 

Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7258 Sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

i «Madde 3. — Müşterek bahis hâsılatı iştirakçile
rin kolon basma ödeyecekleri iştirak bedellerinin top
lamından oluşur. Bu hâsılattan zarurî masraf karşı-

I lıkları çıktıktan sonra bakiyenin ne miktarının kaza-
I nan bilet sahiplerine, ne miktarının Beden Terbiyesi 
I Umum Müdürlüğüne ait olacağı bir yönetmelikle tes-
I pit olunur. 

I Kupon bedeli tahsilatı zarurî masraf karşılıkları
na ilave edilir. Her nevi Spor Toto gelirinin banka-

I larda muhafazası sonucu elde edilecek faiz gelirleri 
yıl sonunda zarurî masraf karşılıkları hesabına dev-

I redilir.» 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
I sayın üye?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 2 ncr maddeyi okutuyorum : 
I MADDE 2. — 7258 Sayılı Kanunun 4 üncü mad-
I desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I «Madde 4. — Üçüncü madde gereğince Beden 
I Terbiyesi Umum Müdürlüğünce temin olunan meb-
I lağın yüzde biri Türk Sporunu Teşvik Fonuna, baki-
I yesi her nevi spor saha ve tesisleri vücuda getirmek, 
I idamelerini sağlamak, her türlü spor alet, vasıta ve 
I malzemesi tedarik etmek ve her çeşit spor faaliyetle-
I rinde bulunmak gibi Türk sporunun gelişmesine ya-
I rarlı işlere sarf edilmek üzere adı geçen Umum Mü-
I dürlük bütçesine gelir ve ödenek kaydolunur. . 
I Türk Sporunu Teşvik Fonu Maliye ve Gümrük 
I Bakanlığı ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
I tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmeliğe 
I göre Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 
I kullanılır. 
I Fon hesapları Sayıştay denetimine tabidir.» 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
I sayın üye?.. Yok. 
1 Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
i Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
I MADDE 3. — 7258 sayılı Kanuna aşağıdaki Ge-
| cici Madde eklenmiştir. 
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«GEÇİCİ MADDE — Kupon geliri olarak Spor 
- Toto Teşkilatı bünyesinde birikmiş olan kaynaklar 
Türk Sporunu Teşvik Fonuna intikal ettirilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste

yen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuvorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Bu kanun tasarısı da açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaş

tırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başbakan ve Ba
kanların Temsil ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bal
kanların ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun Tek
lifinin oylamasında oyunu kullanmayan sayın millet
vekili var mı? Yok, 

Oylama işlemi tamamlanmıştır, kupalar kaldırıl
sın. 

Son sırada görüşülen, Futbol Müsabakalarında 
Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasa
rısına ait oylamamn yapılabilmesi için kupalar sıralar 
arasında dolaştırılsın. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada görüşülen Kanun Ta
sarısının oylama işlemine katılmayan sayın üye var 
mı?. Yok. 

Oylama işlemi tamamlanmıştır; kupalar kaldırıl
sın. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

/. — Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, 
Kahramanmaraş, Milletvekili Mehmet Turan Baye-
zit ve Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorpaçıoğlu'-
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ı nun, Türkiye Büyük MMet Meclisi Üyelerinin Öde
nek ve Yollukları Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/129) (S. Sayısı : 108) 

I 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amir-
I leri Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, Afyon 
i Milletvekili M. Şükrü Yüzbasıoğlu ve Giresun Mil

letvekili Turgut Sera Tirali'nin, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Öde
nekleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları-

I nı İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
I ödeneği Hakkında Kanun Teklifi ve Plan Bütçe 

Komisyonu Raporu (2/131) (S. Sayısı : 109) 
I 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amir

leri Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, Afyon 
Milletvekili M. Şükrü Yüzbasıoğlu ve Giresun Mil-

I letvekili Turgut Sera tirali'nin Başbakan ve Bakan
ların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Ba
kanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/130) (S. 
Sayısı : 110) 

4, _ 29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Mü
sabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Ka
nuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1 /541) (S. Sayısı : 111) (Devam) 

BAİŞKAN — Türkive Büyük Millet Meclisi Üye
lerinin ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun Tek
lifi oylamasının sonuçlarını ilan ediyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 313 
Kabul : 301 
Ret: 5 
Çekimser : 7 

Bu oylama muvacehesinde kanun teklif i ka'bul edil-
I miş ve kanunlaşmıştır efendim. 
I Hayırlı olsun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan 
Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Büyük 

I Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca 
Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında Kanun 

I Teklifinin oylama sonuçlarını ilan ediyorum : 
I Kullanılan oy sayısı : 278 

Kabul: 186 
Ret: 83 
Çekimser : 8 

I Geçersiz : 1 
Bu oylama sonucuna göre teklif kabul edilmiş ve 

'kanunlaşmıştır. 
| Hayırlı olsun efendim. 

228 — 
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Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dı
şarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları 
Hakkında Kanun Teklifinin oylama sonucunu ilan 
ediyorum : 

'Kullanılan oy sayısı : 266 
Kabul : 242 
Ret : 14 
Çekimser 10 

Böylece teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Hayırlı olsun efendim. 
29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Müsabaka

larında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Da'ir Ka
nun Tasarısının oylama sonucunu ilan ediyorum; 

Kullanılan oy sayısı : 
Kabul : 
Ret : 
Çekimser 

243 
237 

5 
1 

Bu sonuca göre tasarı kabul edilmiş ve kanunlaş
mıştır. 

Hayırlı olsun efendim. 

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun aldığı, karar 
gereğince, gündemdeki sözlü sorular ile kanun tasan 
ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 1 Eylül 1984 
Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 20.52 

VIII. — SORULAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
7. _ Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, teş

vik tedbirlerinden faydalandırılmayan bir fabrikaya 
ilişkin sorusu ve Başbakan Turgut Özal'ın yazılı ce
vabı (7/105) 

Türlüye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazıh 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygı ile arz 
ederim. 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa Milletvekili 

Urfa'da inşaası devam eden 200 ton kapasiteli özel 
sektöre ait Odabaşı Un Fabrikasına bu sektörde Tür
kiye çapında atıl kapasite olduğu gerekçesiyle teşvik 
uygulaması yapılamayacağı DPT tarafından bildiril
miştir. , 

Urfa için bu sektörde atıl kapasitenin düşünüle
meyeceği 10.5.1984 tarihinde Sayın İçişleri Bakanı
mızın da bulundukları bir törende özel idare ve bazı 
belediyelerin ortak oldukları 100 ton kapasiteli bir 
un fabrikasının Urfa'da temelinin atılmasıyla da ka
nıtlanmış bulunmaktadır. 

1. DPT'nin Türkiye genelinde almış olduğu bu 
kararın özellikle geri kalan ve yatırımlarda öncelik 
tanınan bölgelerin üretim durumları ile bu sektörde
ki kapasite durumları ve yöresel gerçekler göz önünde 
tutularak yeniden değerlendirilmesini ve uygulanabi
lir hale getirilmesini düşünüyor musunuz? 

2. Halen özel sektör^ belirtilen tesis için 100 
milyon harcama yapmış ve malî yönden sıkıntılı bir 

VE CEVAPLAR 
duruma düştüğünden bu fabrikanın işletmeye açılma
sı ve yurt ekonomisine katkıda bulunması güçleş-
miştir. 

Bu durum karşısında gerek Urfa ilinin, gerek 
bu tesisin durumunun incelenerek teşvik tedbirlerin-
den faydalanarak biran evvel üretime geçebilmesinin 
sağlanmasını uygun görür müsünüz? 

T.C. 
Başbakanlık 112 Temmuz 1984 

Kanunlar ve Kararlar Tetkiık Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/1O6-199/O5074-7/105 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4,6.1984 tarihli ve Gen. Sek. Kan. ve Kar. Md. 

7/105-1337/04593 saydı yazınız. 
Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın tarafıma 

yönelttiği yazılı soru önergesine Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Sayın î. Kaya Erdem tarafın
dan verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Turgut özal 
Başbakan 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Vecihi Ataklı'nın Yazılı 
Soruları Cevabıdır 

Teşvik Tedbirlerinin uygulanmasında, teşvik mev
zuatında yer alan hükümlere uyulması esastır, ilgi
li mevzuatın tanıdığı imkânlardan yararlanmak iste
yen müteşebbisler, belirli prosedür içinde DPT-TUB' 
na başvuruda bulunmakla mükelleftirler. Anılan 
soru önergesinde de belirtildiği gibi, Urfa'da yatırımı 
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sürdürülen un tesisi için önceden bir başvuruda bulu
nulmamış, yatırımcı gurup Teşvik Belgesi sonradan 
alınır esprisi içinde teşebbüsü kendi insiyatifleri ile 
Başlamışlardır. 

Ne varki, 1983 yılı başında Türkiye'nin kurulu 
un tesisi kapasitesine yönelik olarak yapılan bir araş
tırma sonucu hazırlanan raporda; 1982 yılı sonu 
itibariyle 19 Milyön/Ton/Yıllık kurulu kapasiteye 
karşılık, fiili üretimin 7,5 milyon/ton/yıl olduğu tespit 
olunmuştur. Bir başka deyişle, bilfil kullanılan kapa
sitenin kurulu kapasitenin yarısının da altında oldu
ğu görülmüş ve kıt olan yatırılabilir ülke kaynakla-
rınn atıl kapasite bulunan sektörlerden diğerlerine 
kaydırılması için un sektörüne verilen yatırım teş
vikleri geçici olarak durdurulmuştur. Ekonominin ge
nel prensipleri ve Ülke gerçekleri doğrultusunda alı

nan bu karar, sektörel bazda bir değerlendirmeyi ih
tiva etmekte olup, bölgesel gelişmeyi engelleyici bir 
nitelik taşımamaktadır. Kaldı ki, memleketimizin her
hangi bir yerinde kurulacak bir tesisin bizatihi te
sis olarak kurulmasından ziyade ait olduğu sektör, 
teknoloji ve kapasitesi itibariyle bölge ve ülke eke-
nomisine yarar sağlayacak nitelikte bulunması esas
tır. Bunun içindir ki teşvik tedbirlerinden yararlan
mak isteyen müteşebbisler, yatırım kararı aşamasında 
DPT-TUB'ndan bir ön izin belgesi olan «Yatırım 
Teşvik Belgesi»ni almak mükellefiyetindedirler. 

Ezcümle, un sanayii yatırımlarında Türkiye ge
nelinde tespit edilmiş olan atıl kapasitenin gelecekte 
ortadan kalkması veya makûl seviyelere inmesi halin
de, söz konusu karar yeniden değerlendirilebilecek
tir. 
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Beşinci Beş YıHık Kalkınma Planının (1985 - 1989) A ç * Oylama Sonucu: 

Kabul edilmiştir. 

Üye sayısı 
Oy Verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelik 

400 
356 
203 
153 

43 
1 

(Kabul edenler) 

ADANA 
Ahmet Aksun Aibayrak 

Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçti 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Detöceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Tiirker 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kataycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpajjan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 

Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
ismail Dayı 
Şerafettin Tokta? 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Ofcsay 
Fuat öztekan 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
ilhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal tğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunla 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tomouş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Ayçan ÇakıroğuUan 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Kararan Karaman 
Hamk Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mİhrfbaın Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Hikmet Biçentürk 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behlç Sadi Abbasoğfu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğanoan Akyürek 
Yaşar Aibayrak 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrottm Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh llter 
Altan Kavak 
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R. Ercüment Konuikman 
Leyla Yentiay Köseoğlu 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Fazıl Osman Yöney 

IZMIR 
Vural Anka» 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pehlivanoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçmkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İımet ErgüL 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altmok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet îlhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANtSA 
Mehmet Timur Çınar 
İsmail özdağlar 
Mekin Sarıoglu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir guat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioglu 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
AJaattin Fırat 
Nazmi Önder 
Atilla Sin 

. NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

SÜRT 
Aydın Baran 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıffcı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aide 
Fahrettin Kurt 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurfunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 

Mahmut Orhon 

ZONGULDAK! 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 

(RtddtdcnUr) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoglu 
ibrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 

Neriiman Elgin 
H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertugnü Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni Islıimyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demıir 

BİTLİS 
Rafet Ibrahimoğlu 
Kftmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
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M. Kemal Gökçora 
îsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürkc 
Halil ibrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karsh 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Büal 
Mustafa Çelebi 
M. Murat Sökmenoğlu 

T. B. M. M. B : 90 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Durmuş Fikri Şaftlar 

İSTANBUL 
Mucip AıtaOds 
İmren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmam İhsan Hastürk 
Mehmet Kafkaalıgil 
Doğan Kasaroğhı 
Feridun Şakir öftünç 
Tülay öney 
Kemal Özer 
Günseli özkaya 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mahmut* Akkıhç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Tokta? 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Baytzit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Mun öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

1 3 . 7 . 1 9 8 4 0 : 2 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Sahra Erel 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mustafa İzci 
İsmet Turnangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İman 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağeıen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

(ŞANLIURFA 
Vecihd Ataklı 
Bahri Karakeçlili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoflu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VÂN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Feriç Melen 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
tsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

t 2 
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Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoglu 
Nuri Korkmaz 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoglu 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Mehmet Sağdıç 

AYDIN 
Osman Esgin Tipi 

BİTLİS 
Faik Tarraıcıoğlu 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya -

DENİZLİ* 
İsmail Şengün (İz.) 

ELAZIĞ 
Naci Taşel 

ERZİNCAN 
Yıldırım Aklbulut 
Pşk. V.) 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali (t. A.) 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 

İÇEL 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgene 

İSTANBUL 
Namık Kemal Şentürk 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Isılay Saygın 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Ali Topçuoğlu 
KASTAMONU 

Hüseyin Sabri Keakin 
KIRKLARELİ 

Şükrü Babacan 
KOCAELİ* 

Abdulhalkn Araş 
(B$k. V.) 

KONYA 
Vecilü Akın 
Sabri Irmak 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Emin Alpkaya . 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Şevki Tastan 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Cahit Karakaa 

(Açık üyelik) 

BİNGÖL (D 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun Teklifine verilen oyların 
sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçfi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Delliceoğlu 
Ahmet Sim Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamda özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım tpek 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelik 

400 
313 
301 

5 
7 

86 
1 

(Kabul edenler) 

Sururti Baykal 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
tsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
tsmail Dayı 
Fenni IsMmyeli 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet tbrahimoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekiin 

BURDUR 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal İğrek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Ankan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
HilmS Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
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Cemal Büyükbaş 
ismet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GÎRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbüz 
M. Murat Söikmenoğlu 

İSPARTA 
Fatma Mihriban Erden 
Musitafa Kemal Toğaıy 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Biçenflürtk 
Ali Ihisan Elgin 
"Mehmet Kocabaş 
Durmuş Fikrî Sağlar 
Rüşttü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
B. Doğanoan Akyürefc 
Yaşar Albayraik 
İmren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüdea* 
İsmail Safa Giray 
Yilmaz İhsan Hastürk 
Ömer Ferruh îlter 
Mehmet Kafkasbgü 

Doğan Kasaroğlu 
R. Brcümenıt Konufcman 
Feridun Şakır Öğünç 
Tülay Öney 
Turgut Özal 
İbrahim özdemir 
Kemal Özer 
Gümeli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz* 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Mahmut Akkıhç 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
ismet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

i KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Abdurranman Bozkır 
Kadir Demir 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Emim Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Ahmet İlhamı Kösem 
falat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Mustafa İzci 
İsmail Özdağlar 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Kenan Nuri Nehrozoglu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Idris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi Önder 
Atilla Sin 

i NEVŞEHİR 
I Faruk Dirik 

Hacı Turan Öztürk 
NİĞDE 

Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Ilyas Aktaş 

i Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
'Mehmet Aydın 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 
Şevki Taştan 

SİİRT 
Aydın Baran 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
Özer Gürbüz 

ŞANLIURFA 
Veoihıi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 
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TEKÎRİDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Cemal özdemir 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoglu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lütfullah Kayalar 

Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Rıza Öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Isa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

ANKARA 
Ali Bozer 

ÎZMİR 
Durcan Emirbayer 
KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 

(Reddedenler) 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylau 

TOKAT 
Metin Gürdere 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

(Çekimserler) 

İSTANBUL 
Saim Bülend Ulusu 

KONYA 
Haydar Koyuncu 

MARDİN 
Abdülkerım Yılmaz Erdem 

(Oya katılmayanlar) 

AĞRİ 
Hasan Fecri Alpaslan 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Necdet Calp 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Osman Eskin Tipi 

BALIKESİR 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
İsmail Şengün (İz.) 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Togay Gemalmaz 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali (I. A.) 
Ahmet Yılmaz 
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GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
Abdurrahman Demiirtaş 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Atamam 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
Edip özgenç 

ÎSTANBUL 
Behilç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Mucip Ataklı 
Hüseyin Avni Güler 
Âltan Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
İbrahim Ural 

ÎZMtR 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemdr Pehlivanoğlu 
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Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ • 
KAHRAMANMARAŞ 

Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoglu 
Erol 'Bülent Yalcınkaya 

KAYSERİ 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Vecihi Akın 
Ziya Ercan 

(Açık 

BtNGÖL 

13 . 7 . 1984 O i 

• Sabri Irmak 
I Abdullah Tenekeai (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükugur 

I MALATYA 
I Fahri Şahin 

MANİSA 
I M ekin Sarıoğlu 
I Gürbüz Şakranli 

MARDİN 
I Mehmet Necat Eldem 

m.) 
NEVŞEHİR 

I Ali Babaoğlu 
ORDU 

I Nabi Poyraz 
I İhsan Nuri Topkaya 
I Bahriye Üçok 

Şükrü Yürür 
SAKARYA 

I Mustafa Kılıçaslan 
SAMSUN 

I Beratı Erdoğan 
I Gülami Erdoğan 

üyelik) 

: 1 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

TOKAT 
Enver özcan 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
(Balkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy (B.) 
Engin Cansızoğlu 
Cahit Karakaş 
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Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkam ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri fle Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hesaplarını tnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında Kanun Teklifine verilen 

oylatın sonucu: 
Kanunlaşmıştır. 

i 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barias 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sanoğlu 
İbrahim Taşdemir 

Mehmet Yaşar 
AMASYA 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Kemal Aydar 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neıiiman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Göksel Kalaycıoğlu 

Üye sayısı : 400 
Oy verenler : 278 
Kabul edenler : 186 
Reddedenler 
Çekimserler : 
Geçersiz oylar 

83 
8 
1 

Oya katılmayanlar : 121 
Açık üyelik : 1 

(Kabul edenler) 

H. ibrahim Karail 
Hazım Kutay 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AK Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVÎN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BİTLİS 
Rafet Ibrahîmoğlü 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
ilhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. K,emal Gökçora 
Kemal Iğrek 
Fahir Saburiiş * 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
ismail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Mehmet özdemir 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayrı Osmanlıoğhı 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Fatma Mihrîban Erden 
Musltafa Kemal Toğay 

İÇEL 
tbrahim Aydoğan 

İSTANBUL 
Umren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler 
Halil Orhan Ergüder 
Üsmail Safa Giray 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Mehmet Kafkaslıgü 
Doğan Kasaroğlu 
Leyla Yeniay Kösieoğlu 
Turgut özal 
Kemal özer 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMlR 
Mahmut Akkılıç 
Vural Arıkan 
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Hüseyin Aydemir 
Durucan Emirbayer 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

AFYON 
Haindi özsoy 
Nihat Türker 

ANKARA 
Osman Işık 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
İsmail Saruhan 

AYDIN 
Mehmet ö^alp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınök Esen 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdıilek 

KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Metin Em'iroğlu 
Fahri Sabimi 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
İsmail özdağlar 
ismet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

BÎLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Fuat Öztekîn 

BURDUR 
AM Kemal Erdem 

BURSA 
ismet Tavgaç 

ÇORUM 
Ali Rıza Akandın 
Ali Ayhan < jttin 

DENlZLÎ 
Halil ibrahim Şahin 

i Mehmet Necat Bidem 
Kenan Nuri Nehrozoglu 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 

NİĞDE 
Birsel Sönmez 

i Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

j SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

I SAMSUN 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİVAS 
Ruşan Işın 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Kadir Narin 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhiittin Yıldırım 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlü 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcı 

ismet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

HAKKÂRİ 
Lezgin Önal 

M. Mükerrem Taşcıoğlu 
Şevki Taştan 

SİİRT 
Aydın Baran 
Rıza Tökin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

ŞANLIURFA 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TOKAT 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
Selahattin Tafhoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İSTANBUL 
Böhiç Sadi Abba'soğlu 
Bülent Akarcalı 
Sabit Botundu 
Ömer Necati Cengiz 
Haynetlfcin Elmas 
R. Ercüment Ronuıkman 
Günseli özkaya 

IZMlR 
Ahmet Süter 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
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KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KONYA 
Salim Erel 
Kemal Or 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
Ahmet İlhami Kösem 
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MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mustafa İzci 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
'Beştir Çelebioğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

ORDU 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 
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RİZE 
Arif Şevket Bilgin 

SAKARYA 
Mümtaz özkök 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

ŞANLIURFA 
Veoihi Ataklı 
Mustafa Demiır 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 

(Çekimserler) 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

İSTANBUL 
Saim Bülend Ulusu 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MARDİN 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

(Geçersiz oy) 

SİVAS 
Yılmaz / dtuğ 

Selim Koçaker 
Mehmet Zeki Uzun 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 
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BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoglu 
Kâzım Oksay 
(B.) 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
İsmail Şengün (İz.) 

DİYARBAKIR 
Cevdet Karakurt 

ELAZIĞ 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 
(B.) 

ERZİNCAN 
Yıldırım Afcbulut 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
İlhan Araş 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Turgut Sera Tirali (1. A.) 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 

I İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Meteık 

İSPARTA 
Metin Ataman 
IbyEiahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
Hükmet Bdteniüürk 
Ali îhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüjttt Kâzım Yüceden 

İSTANBUL 
B, Doğancan Akyürök 
Yaşar Alfoayrak 
Mucip Ataklı 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferruh Üter 
Alltan Kavak 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
İbrahim Özdemir 
ibrahim Ural 

IZMlR 
Fikret Ertan 
Özdemir Pehlivanoğlu 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
KAHRAMANMARAŞ 

Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

(Açık 

BİNGÖL 

• •» ! * * • < ( 

| KAYSERİ 
I İbrahim özbıyık 
I Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
I ismet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Vecihi Akın 

I * 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Saffet Sert 
Abdullah. Tenekeci 
<P.) 

I KÜTAHYA 
| Ahmet Büyükuğur 

MANİSA 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranli 

MUĞLA 
Muzaffer ilhan 

. NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Bahriye Üçok 

I RlZE 
Turgut Halit Kûnter 
Fehmi Memişoğlu 

üyelik) 

: 1 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 

SAMSUN 
ilyas Aktaş 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoglu 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

ıŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 

TOKAT 
Enver özcan 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin iKaraduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy (B.) 
Rıza Öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
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ve Bakanların Temsil ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların ödenek ve Yollukları Hakkında 
Kanun Teklifine verilen oylatın somıcu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçli 
Mehmet Erdal Durukan . 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstüne! 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deüceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
ibrahim Taşdemir 

AMASYA 
Kâzım İpek 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Kemal Aydar 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin BarlaS Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 

Üye sayısı 
Oy vereîüer 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
266 
242 

14 
10 

133 
1 

(Kabul edenler) 

H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
İsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şabinkaya 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neşe Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Necat Tunçsiper 

BtLECtK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet İbrabimoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekfin 

BURDUR 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal lğrek 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetlin 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil İbrahim Şahin 

/DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
özgür Barutçu 

Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
ismail* Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
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Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
tbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
ihsan Gürbüz 
M. Murat SÖfcmenoğlu 

İSPARTA 
Faıtoıa Mihri'ban Erden 
Musltafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
tbrahim Ay doğan 
Hflkmöt Biçentürk . 

İSTANBUL 
fcnren Aykut 
Sabit Baitumlu 
Ömer Necaıti Cengiz 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh Illter 
Doğan Kasaroğlu 
R. Ercüment Konulkman 
Tungult özal 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Mahmut Akkıkç 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 

Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
özdemir Pehliivanoğhı 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

KARS 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU * 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Nulh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Muzaffer Yıldırım 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Emim Fahrettin özddlek 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 

Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Metin Emiiroğlu 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehlmet Timur Çınar 
ismail özdağlar 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 

. Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi ©içer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçeli 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Cemal özdemir 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Fevzi Fırat 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 
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(Reddedenler) 

AFYON 
Hamdıi özsoy 

ANKARA 
Ali Bozer 

İSTANBUL 
Yılmaz îhsan Hastürk 
Mehmet Kafkaslıgil 

İZMİR 
Ahmet Süter 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
KONYA 

Salim Erel 

MALAYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mustafa İzci 

SİVAS 
Şevki Taştan 

SÜRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

ZONGULDAK 
tsa Varda! 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Çekimserler) 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bavulken 

BİTLİS 
Kâmran tnan 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ERZURUM 
Hilmti Nalbantoğlu 

İSTANBUL 
Saim Bülend Ulusu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 

MALATYA 
İlhan Dinçel 

ŞANLIURFA 
Aziz Bülent öncel 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sunini Baykal 
Necdet Calp 
Neriman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

Mehmet Sağdıç 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
tsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 

Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
fsmaül Şemgün (iz.) 

DİYARBAKIR 
Cevdet Karakurt 

ERZİNCAN 
Yüdırım Akbulut (Bşk. V.) 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
(B.) 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Feyzullah Yıldırır 
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GİRESUN 
Burhan Kara 
Turgut Sera Tirali (t. A.) 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Abdurrahman Demlirtaş 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 

İÇEL 
Ati îhkan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip Özgene . 
Durmuş Fikrî Sağlar 
Rupi Kâzım Yüceden 

İSTANBUU 
Behilç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşaır Albayralk 
Mucip Ataklı 
M. Vehbi DlinçerJıer (B.) 
Hüseyin Avni Güler 
Alttan Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
ibrahim özdemir 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
İbrahim Ural 

ÎZMÎR 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Ömer Kuşhan 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
ibrahim özbıyık 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalüm Araş (Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Vecihi Akın 
Sabri Irmak 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 
(B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 

MALATYA 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranh 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
(B.) 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karadıuman 
(Başkam) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Meleri 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfuiah Kayalar (t. A.) 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
(B.) 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 

(Açık üyelik) v 

BİNGÖL : 1 
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29 . 4 . 1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek BaiılİBİer Tertibi Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasan-

ana verilen oyların sonucu: 
Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Ahmet Remzi Çerçii 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Bahbey 
Hamdı öztoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım tpek 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururd Baykal 
Ali Bozer 

Üye sayısı : 
Oy verenler : \ 
Kabul edenler : \ 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz oylar : 
Oya katılmayanlar : 3 
Açık üyelik : 

400 
243 
237 

5 
1 

— 
56 

1 

(Kabul edenler) 

Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
İsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şahdnkaya 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neşe Türel 

ARTVlN 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
Ertûğrul Gökgün 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni Islimyeli 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet Ibrahimoğlu 
Kâmran İnan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekıin 

BURDUR 
Ali Kemal Erdem 

RTTRSA 

Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal l£rek 
Fahir Sabuöiş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertûğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal1 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 

(DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
özgür Barutçu 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Hilrrü Nalbantoğlu 

— 247 — 



ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
M. Murat Sökm©nogüu 

İSPARTA 
Fatlma M'ihriban Erden 
Müsltafa Kemal Toğaıy 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hükmet Biçentiüılk 

İSTANBUL 
Umren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengilz 
Halil Orhan Ergüder 
ismail Safa Giray 
Mehmet Kaükaslıgil 
R. Ercümenıt Komıkman 
Turgut Özal 
Kemal özer 
Bilal Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Reşit Ülker 

İZMİR _ 
Mahmut Akkılıç 

T. B. M. M. B : 90 

Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Özdemdr Pehlivanioğlu 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ ' 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Alttnok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 

1 3 . 7 . 1 9 8 4 0 : 2 

Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 
Talat Zengıin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Mustafa İzci 
İsmail Özdağlar 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem' 

MUĞLA 
tehmet Umur Akarca ı 

Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 

RÎZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter | 
Fehmi Memişoğlu I 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer | 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Akan 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Cemal özdemir 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Fevzi Fırat 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Coşkun Bayram 

KONYA 
Salim Erel 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

SAMSUN 
Hasan Altay 

ŞANLIURFA 
Vecind Ataklı 

(Çekimser) 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 

(Oya katıbiTayanlar) 

ADANA 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Necdet Calp 
Neriman Elgin 
Göksel Kalaycıoğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Oğan. Soysal 
Halü Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Mehmet Özalp 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 

Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Onural §eref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün (İz.) 

DİYARBAKIR 
Cevdet Karakurt 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Bşk, V.) 

ERZURUM 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş (B.) 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzutlah Yıldırır 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali ti. A.) 
Ahmet Yılmaz 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgene 
Duıırauş Fikri Sağlar 
Rüşftü Kâzım Yücelen 

ISTANBUL: 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Aıkyürek 
Yaşar Albayrak 
Mucip Ataklı 
M. Vehbi Dinçerler (B.) 
HayröCtin Elmas 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 

Ömer Ferruh Üter 
Doğan Kasaroğkr 
Altan Kavak 
Leyla Yeniay Kö&eoğîu 
Fertîdun Şakir Öğünç 
Tülay Öney 
İbrahim özdemir 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
KAHRAMANMARAŞ 

Ülkü Söylemezoğlu 
AH Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçın/kaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
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Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 
Mustafa Baıtgün 

KONYA 
Vecihi Akın 
Sabri Irmak 
Abdullah Tenekeci 
<B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet İlhami Kösem 
Fahri Şahta 

MANİSA 
Mekin Sarıoğlu 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

MUŞ 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Arif Toprak 

ORDU 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 

SAMSUN 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Taştan 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

TEKIRDAÖ 
Selçuk Akıncı 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy (B.) 
Engin Cansızoğlu 
Rıza Öner Çakan 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

. (Açtk Üyelik) 

BİNGÖL : 1 

m*m 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

90 İNCİ BİRLEŞİM 

13.7.1984 Cuma 

Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — Beşinci 'Beş Yıllık (1985-1989) Kalkınma 

Planının 16.10.1902 Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 1 
inci Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakan
lık Tezlkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/453) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 

3 
SEÇİİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECIİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

2874 numaralı Kanundan istifade edemeyen bazı ta
sarruf sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru öergesi (6/129) <*) 

2. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, bir 
Türk gemisinin Irak savaş uçaklarınca bombalan
masına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/105) 

3. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargı
tay ve Danıştaya üye seçimine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/106) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/108) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Düğan'm, Tür
kiye ile Suriye arasındaki emlak müzakerelerine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarıma sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

(6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, merhum İsmet İnönü için yeni bir kabir yapıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, res
mî inşaatlarda kullanılan tuğlalara ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

8. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgfil'in, ta
rım kredi kooperatiflerinin plasman ve gübre istekle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 

9. — Hatay Milletvekili 'Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Antik Ovası sulama projesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/114) 

10. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü
nün Taşıt Kanununa aykırı hareket ettiği iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/116) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Trakya Yağlı Tohumlar Birliğinin özel teşebbüse 
ucuz fiyatla ayçiçeği sattığı iddiasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, se
çimlerde oy kullanamamış vatandaşların affedilip af-
fedilemeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/118) 

13. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Devlet İhale Kanunundan doğan ihale fiyat farkla
rına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/119) 

14. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin Ulaştırma (Bakanından Sözlü loru önergesi 
(6/120) 

15. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/121) 

(Devamı Arkada) 
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16. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi {6/122) 

17. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Zey-
tinburnu Çimento Fabrikası ile yöredeki kum depola
rının baş'ka bir yere nakline ilişkin Başbakandan söz
lü som önergesi (6/123) 

18. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Nazilli Köytaş Tekstil Sanayi ve Ticaret 
A. Ş.'dekİ yolsuzluk iddialarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) 

19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bazı 
meydan ve sokaklara verilen Abdi İpekçi adım de
ğiştirmek isteyen belediye meclislerinin kararlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

20. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacrgil'in 
Devlet Demiryolları personelinin giyecek yardımına 
ilişkin Ulaş'tırlma (Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/126)) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk 

Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : .82) (Da
ğıtma tarihi : 25.6.1984) 

X 2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/312, 
3/132; 1/313, 3/133; 1/314; 3/366; 1/315, 3/367; 
1/316, 3/368; 1/317, 3/369; 1/318, 3/134) (S. Sayısı : 
89) (Dağıtma tarihi: 6.7.1984) 

X 3. — Çok Dilde Nüfus Kayıt örnekleri Ve
rilmesine Dair Sözleşmenin Tasdikinin Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/486) (S. Sayısı : 92) (Da
ğıtma tarihi : 6.7.1984) 

X 4. — 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik Mü
nasebetler Hakkında Viyana Mukavelesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı : 93) 
(Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi içleri gösterir. 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cum
huriyeti Arasında 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan 
Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesinin Ek Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma 
tarihi : 6.7.1984) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cum
huriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki 
Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/461) (S. Sayısı : 
95) (Dağıtma tarihi: 6.7.1984) 

7. — Muş Milletvekili Atilla Sin'in, 13.10.1983 
Tarihli ve 2918 Numaralı Karayolları Trafik Kanu
nunun 3 üncü Maddesindeki İki Tanımın Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları (2/78) 
(S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 

8. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 1587 sa
yılı Nüfus Yasasının 57 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine ilişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/122) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1984) 

9. — Ankara Milletvekili ismail Saruhan ve 9 
Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 19 uncu Maddesine Bir Bent 
Eklenmesine ve 20 noi Maddesinin 3 üncü Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (2/101) (S, Sayısı : 98) (Dağıtma 
tarihi : 6.7.1984) 

10. — Mehmet Onur Miman Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmösİne Dair Başbakanlılk Tez
keresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/13) (S. Sayısı : 
84) (Dağıtma tarihi : 10.7.1984) 

11. — Hıdır Aslan Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (3/9) (S. Sayısı : 86) (Da
ğıtma tarihi : 10.7.1984) 

12. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 
101) (Dağıtma tarihi : 11.7.1984) 

13. — ismet Yoğurtçumun Özel Affına Dair Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/534, 3/462) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
11.7.1984) 



Dönem : 17ı Yasama Yıfc : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayın : 108 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, Kahramanmaraş Millet
vekili Mehmet Turan Bayezit ve Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Çorapçıoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Öde
nek ve Yollukları Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (2/129) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun teklifi ve gerekçesi ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Mehmet Turan Bayezit Mustafa Çorapçıoğlu 
Zonguldak Milletvekili Kahramanmaraş Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

GEREKÇE 
ş 

Anayasanın 86 ncı maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarının kanunla 
düzenleneceğini öngörmüş ve ödeneğinin miktarı hakkında da bir tavan koymuştur. Bu tavan en yüksek 
Devlet memurunun almakta olduğu miktardır. 

Bu hüküm 1961 Anayasasında da 82 nci madde olarak yer almış ve bu madde hükmüne göre 1962 sene
sinde 1 sayılı Kanun ve 1965 senesinde 657 sayılı Kanunun 236 ncı maddesi ile Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin ödenek ve yollukları düzenlenmiştir. Daha sonra 30.6.1971 tarihinde 1421 sayılı Kanunla 1961 
Anayasasının 82 nci maddesindeki ödenek ve yolluklara kıstas olan «Birinci derecedeki Devlet memurunun 
aylığını» ibaresi «En yüksek Devlet memurunun almakta olduğu miktarı» şeklinde değiştirilmek suretiyle 
madde hükmüne daha geniş bir kapsam kazandırılmıştır. Anayasada yapılan bu değişiklikten sonra da 1 
sayılı Kanunda 1974 tarihinde 1905 sayılı Kanunla konu yeniden düzenlenmiş, ancak değişen personel rejim-
ierinin sonucu olarak Devlet memurlarının çeşitli kesimi hakkında yapılan kanunî düzenlemeler ve bu ka
nunlara dayalı olarak çıkarılan kararnameler farklı ödemeler ortaya çıkarmıştır. 

Bu değişik durumlar karşısında yapılan uygulamalarda yani değişik personel kanunlarına göre intibak
ların yeniden düzenlenmesinde, uygulanacak yan ödemenin tesbitinde ve yansıtılmasında güçlüklerle karşı
laşılmış, tereddütler doğmuştur. Bunun üzerine, bugün uygulanmakta olan, 1977 tarihli ve 2034 sayılı Ka
nunla 1 sayılı Kanunda değişiklik yapılmış ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu esas alınarak düzenleme 
buna göre yapılmıştır. 

Yeni Anayasamızın kamu hizmeti görevlileri ile ilgili hükümlerini düzenleyen 128 inci maddesinin ge
rekçesinde de belirtildiği üzere; eskiden olduğu gibi, dolaylı biçimde de olsa memur tanımı yoluna gitmek
ten kaçınılmış, böyle bir tanımın unsurlarını açık ve kesin biçimde Anayasada vermek mümkün görülme
miştir. Getirilen genel bir düzenleme ile kamu hizmeti görevlilerinin çalıştırılma biçimine göre kendi içinde 
ayrılması kanun koyucuya bırakılmıştır. Böylece yeni Anayasamız kamu hizmeti görevlileri olan Devlet me
murlarını ve diğer kamu görevlilerini genel ve daha geniş bir çerçevede mütalaa etmiştir; 

Gerek Anayasamıza ve gerekse diğer kanunlara göre Devlet memuru dendiğinde sadece 657 sayılı Kanun 
kapsamındaki kamu hizmeti görevlerinin anlaşılamayacağı açıktır. Bu'balkımdan, Anayasamızın çizdiği hu
dutlar içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve yolluklarını düzenleyen Kanunda Devlet 
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memurlarından bir kesiminin personel hükümlerinin esas alınacağının belirtilmesi Anayasanın amaçladığı 
tavana, çizdiği çerçeveye her zaman gerçek kıstas olamamaktadır. Böyle olunca da yeni düzenleme ihtiyaç
ları doğmaktadır. 

Bu nedenledir ki söz konusu kanunun Anayasanın esprisi içinde yeniden düzenlenmesi lüzumu hâsıl ol
muştur. 

Teklifin 1 inci maddesindeki düzenleme, Devlet Bütçesinden kadro aylığı alan en yüksek kamu görevli
sinin özlük hakları esas alınarak yapılmıştır. Halen yürürlükte olan hükümlere göre kadro aylığı (1400) ve 
ek göstergesi (1200) olan kamu görevlisi en yüksek Devlet memuru kabul edilmiştir. Bahis konusu Devlet 
memurunun almakta olduğu ek göstergeli aylığın tamamı ile aynı Devlet memuruna yapılan sosyal yardım
lar, zam ve tazminatların hesabedilecek brüt tutarının (% 75)'nin toplamı milletvekili ödeneğine esas alın
mıştır. 

Teklifin 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre en yüksek Devlet memuruna yapılmakta olan 
muhtelif ödemelerden, vergiye tabi tutulmayanların, ödenek hesabında brüt tutarlarına ircaı suretiyle dik
kate alınması öngörülmektedir. Bu fıkradaki, «sosyal yardımlar, zam ve tazminatlar» ibaresinden muradolu-
nan; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zamları fle özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, yakacak ve 
aile yardımları gibi personel kanunlarıyla öngörülen ödemelerin tümüdür. Bu ödemelerin tutarları, mevcut 
veya ilerde konacak hükümlere göre en yüksek Devlet memuruna her ay periyodik olarak ödenmesi öngö
rülen bu sosyal yardım, zam ve tazminatların gayrisafi miktarları dikkate alınmak suretiyle hesabedilecektir. 
İlerde yapılacak mevzuat değişikliklerine göre de bu ödemelerin kapsamının değişeceği, tabiidir. 

Kanuna getirilen bir yenilik de Anayasanın 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmünün, teklifde 1 inci 
maddeye üçüncü fıkra olarak eklenmesidir. 

Buraya kadarki arzedilen gerekçeler, teklifin 1 inci maddesini ilgilendirmektedir. Kanun teklifimizin di
ğer maddeleri, 1 sayılı Kanunun maddelerinde tek meclise göre yapılan düzenlemelerle aynen muhafaza edil
miştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 2/129 12 . 7 . 1984 
Karar No. : 30 

TÜRKİYE BÜYÜK! MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

11.7.1984 Tarihinde Komisyonumuza havale edilen ve Danışma Kurulu Tavsiyesi uyarınca 48 Saat bekle
meden gündeme alınan, Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçroğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit ve Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu imzalarını taşıyan «Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyele
rinin Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 12.7.1984 tarihli 41 inci birleşimin
de Maliye Bakanı ile İlgililerin katılmasıyla görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 86 ncı maddesi, Milletvekillerinin ödenek ve yolluklarının Kanunla düzenlenme
sini öngörmektedir. Aynı hüküm 1961 Anayasasının 82 nci maddesinde de yer almaktaydı. Söz Konusu madde 
bu düzenlemeye esas olacak tavanı da en yüksek maaş alan devlet memurunun aldığı miktar ile sınırlamakta
dır. Ancak, 1961 yılından günümüze kadar gelen devlet memurlarının durumu ile ilgili olarak çıkartılan kanun 
ve kararnameler sonucunda, ortaya farklı ödemeler çıkmış, bu durum ise Anayasa hükmü gereği, Milletvekille
rinin ödenek ve yolluklarının hesaplanmasında tereddütlere ve karışıklıklara yol açmıştır. Kaldı ki, 196 Herden 
bu yana tırmanan enflasyon göz önüne alınırsa, Milletvekillerinin ödenek ve yoUuklarmin Sağlam bir baza 
oturtulmasının gereği ortaya çıkmaktadır. 

Bu amaca yönelik olarak hazırlanan Kanun Teklifi ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir., 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 108) 
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Kanun Teklifinin 1, 2, 3, 4, 5,( 6 ve 7 nci Maddeleri aynen, 8 inci Maddesi yürütme yetkisini Millet Mec
lisi Başkanına verecek şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz ayrıca, Danışma Kurulu Tavsiyesi doğrultusunda, Kanun Teklifinin Genel Kurulda önce
likle ve ivedilikle görüşülmesini karar altına almıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı jile arz olunur. 

M. 

Başkam 
Metin Emir oğlu 

Maüaltya 

Kâlbip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan 

Hayri Osmanlıoğlu 
(Muhalifim) 
Gaziantep 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Fehmi 

BaştetrıvetcMi 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak . 
Adana 

w 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

(Anayasaya Ayki'nÜığı Dolaylısıyla 
1 inci Madde (b) Fıkrasındaki % 75 

'Sınırlamasına Muftoal'Mim) 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İlhan Araş 
Erzurum 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

(İmzada Bulunamadı) 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

İlhan Askın 
Bursa 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Özdemir PehlivanoğtU 
tamir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Memişoğlu Fahrettin Kurt 
Rize Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 108) 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ PERTEV AŞjÇI-
OĞLU, KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ 
MEHMET TURAN BAYEZİT VE BALIKESİR 

MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ÇORAPÇIOÖLU'NUN 
TEKLİFİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve 
Yolluktan Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerine ödenecek aylık ödenekler, en yüksek Devlet 
memurunun almakta olduğu; 

a) Aylık (ek gösterge dahil) tutarın tamamı ile, 
b) Sosyal yardımlar, zam ve tazminatların he

saplanacak brüt tutarının |% 75'inin, 
Toplamına eşittir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yolluk

ları, yukarıdaki esaslara göre bulunan ödeneğin yarı
sına eşittir. Bu yolluklar hiçbir suretle haczedilemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek 
ödenek ve yolluklar, kendilerine sosyal güvenlik ku
ruluşları tarafından bağlanan emekh* aylığı ve benzeri 
ödemelerin kesilmesini gerektirmez. 

MADDE 2. — ödenekler ve yolluklar, üç aylığı 
birlikte, peşin olarak ve çekle ödenir. 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri, bu sıfatı iktisap ettikleri aydan itibaren, bu Ka
nunla derpiş olunan ödenek ve yolluklara hak kaza
nırlar. 

MADDE 4. — Herhangi bir sebeple Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalkanların istihkak
ları, bu sıfatın kalktığı ayı takip eden ay başından iti
baren verilmez. 

Ancak; ölüm ve çeşitli sebeplerle genel seçimin 
yenilenmesi halinde, önceden aldıkları üç aylık ödenek 
ve yolluklar geri alınmaz. 

MADDE 5. — Türkiye JBüyük Millet Meclisi üye
lerine, ölümleri halinde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesi ödeneğinin oniki aylık tutarı, ölüm tazmi
natı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesin
den, usulü dairesinde ve resen ödenir. 

Bu maddenin tatbikinde, 24 Haziran 1944 Ta
rihli ve 4598 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygula
nır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve 
Yollukları Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. 
kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 inci Maddesi aynen 

— Teklifin 2 nci Maddesi aynen 

Teklifin 3 üncü Maddesi aynen 

— Teklifin 4 üncü Maddesi aynen 

MADDE 5. 
kabul edilmiştir. 

Teklifin 5 inci Maddesi aynen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 108) 
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(Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, Kahra
manmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit ve Ba
lıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun Teklifi) 

MADDE 6. — 22.1.1962 tarihli ve 1 sayılı Türki
ye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve Yol
lukları Hakkında Kanun ile ek ve tadilleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7. — Bu Kanun, 1 Temmuz 1984 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 6, — Teklifin 6 ncı Maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci Maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 

*>m<i 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Si Sayısı : 108) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 109 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Yozgat Milletvekili 
Lutfullah Kayalar, Afyon Milletvekili M? Şükrü Yüzbaşıoğlu ve 
Giresun Milletvekili Turgut Sera Tirali'nin, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkam ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonun
ca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği Hakkında Kanun Teklifi ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/131) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Büyük MU-
let Meclisi Hesaplarını tnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında Kanun Teklifi ve 
gerekçesi ilişikte sunuhnuştur. 

• Gereğini arz ederiz. 

T. B. M* MJ İdare Amiri ' " T. B. İM. M. idare Amiri T. B. M. M. İdare Amiri 
Lutfullah Kayalar Şükrü Yüzbaşıoğlu Turgut Sera Tirali 
Yozgat Milletvekili Afyon Milletvekili Giresun Milletvekili 

G E R E K Ç E 
24.2.1962 tarih ve 21 numaralı, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları ve Divan Üyelerinin 

Temsil ödenekleri Hakkında Kanun ile aynı tarih ve 22 numaralı, Meclis Hesaplarının Tetkiki Komisyonu 
Üyelerinden Denetçi Seçilenlere ödenecek Denetçi Ücreti Hakkında Kanun hükümleri tetkik edildiğinde; Dü-
"Zenlenen konular ve bu konulann düzenlenme şekli bakımından büyük çapta benzerlik arz ettikleri görülüTi 
Bu nedenle; 21 ve 22 numaralı Kanun hükümlerinin bir arada düzenlenmesi uygun düşünülmüştür. 

21 numaralı Kanunun birinci maddesinde; Meclis Başkanına, Başkanvekiline, İdare Amirine ve Kâtip 
Üyeye verilecek temsil ödeneği miktarı, 22 numaralı Kanunun birinci maddesinde de, Meclis Hesaplarım 
İnceleme Komisyonunca kendi üyeleri arasından seçilen Denetçi Üyeye verilecek ücret miktarı kesin olarak 
belirlenmiştir., 

Adı geçen kanunların kabulü tarihinde milletvekiline ödenmekte olan aylık bürüt ödenek miktarının 
2 400 lira olduğu dikkate alınırsa, kesin olarak belirlenen bu miktarların, milletvekili ödeneği miktarının 
belli bir nispetine tekabül etmekte olduğu görülür. Bu nispet baz olarak ele alınmak ve milletvekiline bu
gün verilmekte olan bürüt ödenek miktarı da göz önünde tutulmak suretiyle yapılacak bir değerlendirmeyle; 
teklifin 1 inci maddesinde belirlenen miktarların «gösterge rakamı» nı ve bunun memur aylıklarına uygula
nan katsayı ile çarpımından hâsıl olacak miktarın da temsil ödeneğini teşkil etmesi gerektiği sonucuna va
rılabilir. 

Bu düşünceden hareketle; teklifin birinci maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına ve Divan 
Üyelerine verilecek temsil ödeneği, teklifin ikinci maddesinde de Denetçi Üyeye verilecek ücret miktarı hük
me bağlanmış ve her iki maddede de 21 ve 22 sayılı Kanunda belirtilen maktu miktarlar, gösterge rakamı 
olarak değerlendirilmiş ve katsayı esasına tabi tutulmak suretiyle de gerekli esneklik sağlanmıştır. Ayrıca; 22 
sayılı Kanunun ikinci maddesinin ikinci fıkrasındaki, denetçiye vekalet eden diğer bir denetçiye vekaleti 
dolayısıyla ayrıca ücret verilmez, hükmü, teklifin ikinci maddesinin ikinci fıkrasında, Denetçi Üyeye kesin
tisiz bir ayı geçen vekalet hallerinde ödenek vekile verilir, şeklinde hükme bağlanmıştır. 

ödeneklere hak kazanılma tarihi ile bunların ödenme şekillerini düzenleyen 21 ve 22 sayılı kanunların 
ikinci maddelerindeki hükümler, teklifin üçüncü maddesini teşkil etmiş ve maddeye, 1 ve 2 nci maddelerde 
söz konusu ödenekleri herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmayacağı hükmü getirilmiştir. 

Dördüncü madde ile 21 ve 22 numaralı kanunlar yürürlükten kaldırılmaktadır. 
5 ve 6 ncı maddeler yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 2/131 * 12.7.1984 
Karar No. : 32 

TÜRİKIYE BÜYÜİK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

11.2.1984 Tarihinde Komisoynumuza havale edilen ve Danışma Kurulu Tavsiyesi uyarınca 48 saat 
beklemeden gündeme alınan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Yozgat Milletvekili LutfuUah 
Kayalar, Afyon MiMvekil'i M. Şükrü Yüzbaşıoğlu ve Giresun Milletvekili Turgut Sera Tirali'nin 
müşterek imzalarını taşıyan «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan1 Üyelerinin Temsil ödenekle
ri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunca seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 12.7.1984 tarihli 41 inci birleşiminde Maliye Bakanı ve ilgilile
rin katılmasıyla görüşülmeye başlanmıştır. 

Bilindiği gibi 24.2.1962 tarihli 21 sayılı «Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları ve Divan 
Üyelerinin Temsil ödenekleri Hakkında Kanun» ile 24.2.1962 tarih ve 22 sayılı «Meclis Hesaplarının tet
kiki Komisyonu Üyelerinden Denetçi seçilenlere ödenecek Denetçi Ücreti Hatkkmda Kanun»da belirlenen 
rakamlar 1962 yılından bu yana artan enflasyon karşısında anlamını kaybetmiş ve bu rakamların yeniden 
belirli esaslara oturtulması gereği ortaya çıkmıştır. 

Teklifin söz konusu düzenlemeyi getirmek amacına yönelik olduğu ayrıca; 21 ve 22 sayılı Kanunları 
yürürlükten kaldırarak, konuyu tek bir kanun altında mütalaa ettiği anlaşılmaktadır. 

İlgili Kânun Teklifi ile gerekçesini inceleyen Komisyonumuz, Teklifte yer alan görüşleri benimsemiş 
ve maddelerini görüşmeye geçmiştir. 

Kanun Teklifinin 1, 2, 3 ve 4 üncü Maddeleri aynen kabul edilmiş, 5 inci Maddede yer alan yürürlük 
tarihi 1 Temmuz 1984 olarak değiştirilmiş, 7 nci Madde, yürütme yetkisini Millet Meclisi Başkanına vere
cek şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz ayrıca, Danışma Kurulu Tavsiyesine uyarak, Kanun teklifinin Genel Kurulda öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini de karar altına almıştır. . 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emtroğlu 

IMalatya 

Ahmet Akgün Atbayrak 
Adana 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Metin Yaman 
Erzincan 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

ıBaşk'anvekili 
Ayçan Çaktroğulları 

Denizli 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İlhan Araş 
Erzurum 

Özdemir Pehlivanoğlu 
ılzmiii 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

<Mu$ 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
. Erzurum 

Mehmet Budak 
(Kırşehir 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Ktanya 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
(Burdur 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

M* Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İmzada bulunamadı 

Haydar Özalp Fehmi Memişoğlu Fahrettin Kurt 
•Niigjde Rize Trabzon 

İmzada bulunamadı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 109) 
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T.B.M.M. JDARE AMÎRLBRt YOZGAT MİLLET
VEKİLİ LUTFULLAH KAYALAR, AFYON MİL-
LHrVElKİİLt, M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOÖLU VE Gİ
RESUN MİLLETVEKİLİ TURGUT SERA TİRA-

LÎ"NttN TEKLİFİ 

Türkiye Büyük Millet MecKsİ Başkanı ve Divan Üye
lerinin Temsil ödenekleri Ue Türkiye Büyük Millet 
MecMsü Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen 
Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanına ve Divan Üyelerine, aşağıda belirtilen gös
terge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan kat
sayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil öde
neği verilir. 
• Başlkan 1 500 

Başkanvekili 1 000 
İdare Amiri 750 
Kâ'tip Üye 750 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclîsi He
saplarını İnceleme Kbmisyonunca seçilen Denetçi 
üyeye, 750 gösterge rakamının memur aylıklarına uy
gulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda 
ödenek verilir. 

Denetçi üyeye kesintisiz bir ayı geçen vekâlet hal
lerinde Ödenek vekile verilir. 

MADDE 3. —r Birinci ve ikinci maddelerde ya
zılı ödeneklere, göreve başlama tarihinden itibaren 
hak kazanılır. Bu ödenekler herhangi bir vergi ve ke
sintiye tafbi değildir ve her ay peşin olarak çekle öde
nir, 

MADDE 4. — 24.2.1962 tarih ve 21 sayılı Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları ve Di
van Üyelerinin Temsil ödenekleri Hakkında Kanun 
ile 24.2.1962 tarih ve 22 sayılı Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Komisyonu Üyelerinden Denetçi Seçilenlere 
ödenecek Denetçi Ücreti Hakkında Kanun yürürlük
ten kaldırılmışttr. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi yürütür, 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam ve Divan Üye-
leıllnin Temsil ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen 
Denetçi üyenin ödeneği Hakkında Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci Maddesi aynen ka- . 
•bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci Maddesi aynen ka
bul edilmiştir, 

# MADDE 3. — Teklifin 3 üncü Maddesi aynen 
'kaibul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü Maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu Kanun 1 Temmuz 1984 tarihin
de yürürlüğe girer. -

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 109) 





Dönem : 17 Yasama YıU : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Saym : 110 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Yozgat Milletvekili 
Lutfullah Kayalar, Afyon Milletvekili M. Şükrü Yüzbaşıoğlû ve 
Giresun Milletvekili Turgut Sera Tirali'nin Başbakan ve Bakan
ların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek 
ve Yollukları Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis

yonu Raporu (2/130) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başbakan ve Bakanların Temsil ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların ödenek ve Yollukları Hakkın
da Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

• Lutfullah Kayalar M. Şükrü Yüzbaşıoglu Turgut Sera Tirali 
Yozgat Milletvekili Afyon Milletvekili Giresun Milletvekili 

T.B.M.M. tdare Amiri T.B.M.M. İdare Amiri T.'B.M.M. İdare Amiri 

~ G E R E K Ç E 

* 24.2.1962 Tarih ve 23 numaralı, Başbakan ve Bakanların Temsil ödenekleri Hakkında Kanunun birinci 
maddesinde, Başbakana ve Bakanlara verilecek temsil ödeneği miktarı kesin olarak belirlenmiştir. 

23 numaralı Kanunun kabulü tarihinde Milletvekillerine ödenmekte olan brüt ödenek miktarının 2 400 lira 
olduğu dikkate alınırsa, kesin olarak belirlenen bu miktarların, Milletvekili ödeneği miktarının belli bir nispe
tine tekabül etmekte olduğu görülür, 

Bu nispet baz olarak ele alınmak ve Milletvekiline bugün verilmekte olan brüt ödenek miktarı da göz 
önünde tutulmak suretiyle yapılacak bir değerlendirmeyle; 23 numaralı Kanunda belirlenen maktu ödenek mik
tarlarının «gösterge rakamı» nı ve bunun memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından hâsıl olacak 
miktarın da temsil ödeneğini teşkil etmesi gerektiği. sonucuna varılabilir. 
- *Bu düşünceden hareketle; teklifin birinci maddesinde, Başbakan ve Bakanların temsil ödenekleri hükme 
bağlanmış ve 23 numaralı Kanunda belirtilen maktu miktarlar gösterge rakamı olarak değerlendirilmiş ve katsayı 
esasına tabi tutulmak suretiyle de gerekli esneklik sağlanmıştır. 

ödeneklere hak kazanılma tarihi ile bunların ödenme şeklini düzenleyen 23 sayılı Kanunun ikinci mad
desi hükmü, teklifin ikinci maddesi olarak düzenlenmiş ve maddeye, ödeneklerin herhangi bir vergi ve kesin
tiye tabi olmayacağı ve ödemelerin çekle yapılacağı hususları ilave olunmuştur. 

23 numaralı Kanunun, ödeneklerin ait olduğu Bakanlık bütçesinden ödeneceği hakkındaki üçüncü mad
desi hükmü, teklifin üçüncü maddesi olarak aynen muhafaza edilmiştir. 

23 numaralı Kanunun; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından Bakanlığa getirilecek olanlara veri
lecek ödenek, yolluk ve temsil ödeneği hakkındaki boşluğunu ikmal eden, 6.7.1962 tarih ve 66 sayılı Kanunla 
eklenen, ek maddesi, teklifin dördüncü maddesini oluşturmuş ve böylece, Anayasanın 112 nci maddesinin son 
fıkrasında yazılı, Bakanlar Kurulu üyelerinden Milletvekili olmayanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi- üyeleri 
gibi ödenek ve yolluk alırlar, hükmünün gereği de yerine getirilmiştir. 

5 inci madde ile 23 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır. 
6 ve 7 nci maddeler yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. . 
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Plan ve Bütçe Komisyona Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 21130 
sKarar No. : 31 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET İMECLİSI BAŞKANLIĞINA 

12 .7[< 1984 

11.7.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen ve Danışma Kurulu tavsiyesi uyarınca 48 saat bekle
meden igündeme alınan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, 
Afyon Milletvekili İM. Şükrü Yüzbaşıoğlu ve Giresun Milletvekili Turgut Sera Tirali imzalarını taşıyan «Baş
bakan ve Bakanların Temsil ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yolluklan Hakkında 
Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 12/7.1984 tarihli 41 inci birleşiminde Maliye Bakanı ile ilgililerin katılma
sıyla görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, Başbakan ile Bakanların Temsil ödenekleri 24^.1962 ve 6.7.1962 tarihlerinde yürürlüğe 
konan 23 ve 66 sayılı kanunlarla belirlenmişti, ancak 1962 yılından beri tırmanan enflasyon neticesinde, 
söz konusu kanunlarla tespit edilen rakamlar, günümüzde anlamım kaybetmiş bulunmaktadır. Teklif ile 
enflasyon neticesinde yıpranan bu rakamların gerçekçi bir şekilde yeniden tespiti amaçlanmaktadır. 

İlgili kanun teklifi ile gerekçesini inceleyen Komisyonumuz teklifte yer alan görüşleri benimsemiş ve 
maddelerinin görüşülmesine geçmiştir. 

Kanun Teklifinin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen, 4 üncü maddesi «Türkiye Büyük Millet Meclisi Üye
lerinin ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun»da yeijalah hükümlerin dışarıdan bakan olarak atananlara da 
uygulanabilmesi ve metne gerekli açıldığın getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenerek, 5 inci maddesi ay
nen, 6 ncı maddesi Kanunun yürürlük tarihinin 1 Temmuz 1984 şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 7 nci mad
desi aynen kabul edildi. 

Ayrıca, Komisyonumuz, Danışma Kurulu tavsiyesi doğrultusunda, Kanun Teklifinin Genel Kurulda ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanı 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konyaı 

Nabi Sabuncu 
Aydını 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

iBaşkanvekili 
Ay can Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur; 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İlhan Araş 
Erzurum 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

C. Tayyar Sadıklar 
. Çanakkale 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

İlhan Askın 
Bursa 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Özdemir Pehlivanoğlu 
izmir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Fehmi Memişoğlu Fahrettin Kut t 
Rize Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 110) 



T.B.M.M. IDARE AMIRLERI YOZGAT MIL-
LETVEKÜLıI LUTFULLAH KAYALAR, AFYON 
MIİLLETVEKJİLİ M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU VE 
GIRESUN MILLETVEKILI TURGUT SERA TT-

ıRALI'NIN TEKLIFI 

Başbakan ve Bakanlann Temsil ödenekleri ile Dışarı
dan Atanan Bakanların ödenek ve Yollukları Hakkın

da Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Başbakana ve Bakanlara, aşağıda 
belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uy
gulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda 
temsil ödeneği verilir. 

Başbakan 1 500 
Bakan 1 000 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ödeneklere, 
göreve başlama tarihinden itibaren hak kazanılır. Bu 
Ödenekler herhangi 'bir vergi ve kesintiye tabi değildir 
ve her ay peşin olarak çekle ödenir. 

Diğer bir bakanlığa vekâlet eden bakanlara, bu 
vekâletleri dolayısıyla ayrıca bir ödenek verilmez. 

MADDE 3. — Bu ödenekler ait olduğu bakanlık 
bütçesinden ödenir. 

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri dışından bir bakanlığa atananlara, bakanlık tem
sil ödeneğinden başka, Türkiye Büyük Millet Meçlisi 
Üyelerinin ödenek ve Yollukları Hakkındaki Kanun
da tespit edilen miktarda ödenek ve yolluk, görevlen
dirildikleri bakanlık bütçesinin aylık ve yolluk tertip
lerinden, işe başladıkliarı tarihten itibaren ödenir. 

Emeklilik hakkı tanınan bir görevde iken bakan
lığa getirilmiş bulunanlar aslî görevlerinden aylıksız 
izinli sayılırlar. 'Bunlarla, daha önce emekli hakkı ta
nınan bir görevde bulunmuş olanların, bakanlıkta ge
çirdikleri süreler terfi ve emekliliklerinde sayılır. 

MADDE 5. — 24.2.1962 tarih ve 23 sayılı Başba
kan ve Bakanların Temsil ödenekleri Hakkında Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

M m* 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNÎ 

Başbakan ve Bakanların Temsil ödenekleri âe Dışarı
dan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hak

kında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci Maddesi aynen ka-
'bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci Maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü Maddesi aynen 
kaJbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri dışından bir 'bakanlığa atananlara, balkanlık temsil 
ödeneğinden başka, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyelerinin ödenek ve Yollukları Hakkındaki Ka
nunda tespit edilen miktarda ödenek ve yolluk gö
revlendirildikleri bakanlık bütçesinin aylık ve yolluk 
tertiplerinden, işe başladıkları tarihten itibaren ödenir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek 
ve Yollukları Hakkındaki Kanunun diğer hükümleri 
bu Bakanlar hakkında da uygulanır. 

Emeklilik hakkı tanınan bir görevde iken bakan
lığa getirilmiş bulunanlar aslî görevlerinden aylıksız 
izinli sayılırlar. Bunlarla, daha önce emekli hakkı ta
nınan bir görevde bulunmuş olanların, bakanlıkta 
geçirdikleri süreler terfi ve emekliliklerinde sayılır. 

MADDE 5. — Teklifin 5 inci Maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu Kanun 1 Temmuz 1984 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci Maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 110) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayıs ı : 111 

29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Müsabakalarında Müşte
rek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı ve P lan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(1 /541) 

T.C._ 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 12 . 7' L 1984 

Sayı : K.K.T.D. 181101-1239/04969 

TÜRKİYE BÜYÜK. MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim, Gençlik ye Spor Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanhğutıza arzı Bakanlar Kurulunca 
12.5.1984 tarihinde kararlaştınlan «29.4.1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol Mttsabakalarında Müşterek Bahisler 
Tertibi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZ AL 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Tasarının amacı Spor-Toto Kaynaklarının çeşitli nedenlerle atıl kalan kısmına hayatiyet kazandırmak," 
Spor-Toto bünyesinde mevcut «hâsılat» ve «kupon bedeli» kavramlarının hukukî sınırlarını belirlemek, ama
tör spor ve sporcuların teşviki için gerekli yasal düzenlemeleri getirmektir. 

Madde Gerekçeleri : 
Madde 1. — Bu madde ile «müşterek bahis hâsılatı» ve «kupon geliri» (kavramlarına hukukî bir açıklık 

getirilmekte, kupon geliri ile zarurî masraf karşılıkları arasında bir ilişki kurulmaktadır. 

Madde 2.^— Amatör spor ve sporcuların teşvik edilebilmesi için bir fon teşkil edilmektedir. Ödüllendirme, 
yardım gibi yöntemlerle amatör sporcuların teşvikini bu yolla, etkili biçimde sağlanabileceği düşünülmekte
dir. 

Maddenin ikinci fıkrası fonun çalıştırılmasına, üçüncü fıkrası ise denetimine ilişkin hususları kapsamakta
dır. 

Madde 3. — Spor-Toto gelirlerinin banka faizleri çözümlenmesi gereken bir sorun olarak, beklemekle
dir. Getirilen hüküm yasalaştığı takdirde bu sorun çözümlenmiş olacaktır. 

Madde 4. — Kupon gelirinin hukukî statüsünün belirlenmemiş olması bu gelirlerin atıl vaziyette bekletilme
sine neden olmaktadır, önerilen geçici madde ile bu sorun temelden çözümlenmiş olacaktır. 
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Pian ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 12 . 7 , 1984 

Esas No. : 1/541. 
Karar No. .33 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 12.7.1984 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 12.7.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «29.11959 
Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Müsabakalarında Müjtcrek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyo
numuzun 12.7.1984 tarihli 41 inci birleşimin 2 nci oturumunda Hükümet Temsilcilerinin de katılmalarıyla 
görüşüldü. * 

Bilindiği gibi, 29.4.1959 tarihinde çıkarılan 7258 ;ayılı Kanunla, futbol müsabakalarında müşterek bahisler 
tertibi ve yürütülmesi hak ve salahiyeti Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne verilmiştir. Böylece müşterek 
bahislerden elde edilecek gelirler ile her çeş?t ^nor saha ve tesisleri yaptırmak, her türlü spor alet, vasıta ve 
malzemesi tedarik etmek ve Türk Sporunun gelişmesini sağlamak amaçlanmıştır. 

Ancak, aradan geçen uzun zaman zarfında müşterek bahis tertibi ile ilgili uygulamalarda bazı aksaklık
lar meydana gelmiş, spor - toto gelirleri ve banka faizleri çözümlenmesi gereken bir sorun haline gelmiştir. 
Bu aksaklıklar spor - toto kaynaklarının atıl bir şekilde kullanılmasına neden olmuştur. 

Hazırlanan bu tasarı ile, spor - toto kaynaklarının çeşitli nedenlerle atıl kalan kısmına hayatiyet kazan
dırmak, spor - toto bünyesinde mevcut «hâsılat» ve «kupon bedeli» kavramlarının hukukî sınırlarını belir
lemek ve amatör spor ve sporcuların teşviki için gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak, müşterek bahisler
den elde edilecek gelirin Türk Sporuna daha faydalı bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır . 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, tasarı olumlu bulunarak benimsenmiş ve maddelerinin görüşül
mesine geçilmiştir. 

7258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesini değiştiren tasarının 1 inci maddesinin sonuna tasarının ek madde
si verilen bir önerge kabul edilerek eklenmiş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

7258 sayılı Kanunun 4 üncü maddesini değiştiren tasarının 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasına açıklık geti
rilmesi için yapılan redaksiyon ile «Türk Sporunu Teşvik Fonu Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile» ibaresinden 
sonra «Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından» ibaresi eklenmiş, madde bu şekliyle kabul edil
miştir. s 

Tasarının çerçeve 3 üncü maddesi ile düzenlenen Ek Maddesi, tasarının 1 inci maddesine eklenmesi ne-
__ deni ile tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının çerçeve 4 üncü maddesi ile düzenlenen Geçici Maddesi 3 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Tasarının yürürlük maddesi olan 5 inci maddesi, 4 üncü madde olarak, yürütmeyi düzenleyen 6 nci mad
desi ise 5 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarının başlığı, Ek Maddenin tasarı metninden çıkarılması nedeniyle «Bir Ek» ibaresi başlıktan çıka^ 
rılarak yeniden düzenlenmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

İlhan Araş 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
izmir 

Başkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgüıı Albayrak 
Adana 

İlhan Askın 
Bursa 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Tülay Öney 
tstanbul 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Sözcü 
Alâattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Fikret Ertan 
İzmir 

H. Barış Can 
Sinop 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

29,4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Müsabakala
rında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir 
Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 7258 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«IMadde 3. — Müşterek bahis hâsılatı, iştirakçi
lerin kolon başına ödeyecekleri iştirak bedellerinin 
toplamından oluşur. Bu hâsılattan zarurî masraf kar
şılıkları çıktıktan sonra bakiyenin ne miktarının ka
zanan 'bilet sahiplerine, ne miktarının Beden Terbi
yesi Umum Müdürlüğüne ait olacağı bir yönetme
likle tespit olunur. 

Kupon bedeli tahsilatı zarurî masraf karşılıkları
na ilave edilir.» 

MADDE 2. — 7258 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«•Madde 4. — Üçüncü madde gereğince Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğünce temin olunan meb
lağın yüzde biri Türk sporunu Teşvik Fonuna, ba
kiyesi her nevi spor saha ve tesisleri vücuda getirmek, 
idamelerini sağlamak, her türlü spor alet, vasıta ve 
malzemesi tedarik etmek ve her çeşit spor faaliyet
lerinde bulunmak gibi Türk sporunun gelişmesine ya
rarlı işlere sarfedilmek üzere adı geçen Umum Mü
dürlük bütçesine gelir ve ödenek kaydolunur. 

Türk Sporunu Teşvik Fonu Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak bir Yönetme
liğe göre Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı ta
rafından kullanılır. 

Fon hesapları Sayıştay denetimine tabidir.» 

MAİDDE 3. — 7258 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek 
Madde eklenmiştir. 

«EK MADDE — Her nevi Spor Toto gelirinin 
'bankalarda muhafazası sonucu elde edilecek faiz ge
lirleri yıl sonunda zarurî masraf karşılıkları hesabına 
devredilir.» 

29 . 4 . 1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Müsabaka
larında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 

Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7258 Sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3; — Müşterek bahis hâsılatı iştirakçile
rin kolon başına ödeyecekleri iştirak bedellerinin top
lamından oluşur. Bu hâsılattan zarurî masraf karşı
lıkları çıktıktan sonra bakiyenin ne miktarının kaza
nan bilet sahiplerine, ne miktarının Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğüne ait olacağı bir yönetmelikle tes
pit olunur,, 

Kupon bedeli. tahsilatı zarurî masraf karşılıkları
na ilave edilir. Her nevi Spor Toto gelirinin banka
larda muhafazası sonucu elde edilecek faiz gelirleri 
yıl sonunda zarurî masraf karşılıkları hesabına dev
redilir.» 

MADDE 2. —• 7258 Sayılı Kanunun 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4, — Üçüncü madde gereğince Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğünce temin olunan meb
lağın yüzde biri Türk Sporunu Teşvik Fonuna, baki
yesi her nevi spor saha ve tesisleri vücuda getirmek, 
idamelerini sağlamak, her türlü spor alet, vasıta ve 
malzemesi tedarik etmek ve her çeşit spor faaliyetle
rinde bulunmak gibi Türk sporunun gelişmesine ya
rarlı işlere sarfedilmek üzere adı ıgeçen Umum Mü
dürlük bütçesine gelir ve ödenek kaydolunur. 

Türk Sporunu Teşvik Fonu Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmeliğe 
göre Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 
kullanılır. 

Fon hesapları Sayıştay denetimine tabidir.» 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MAİDDE 4. — 7258 sayılı Kanuna aşağıdaki Ge
çici Madde eklenmiştir. 

«GEÇlOİ MADDE — Kupon geliri olarak Spor 
- Toto Teşkilatı bünyesinde birikmiş olan kaynaklar 
Türk Sporunu Teşvik Fonuna intikal ettirilir.» 

MAİDDE 5. 
rürlüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 3. — Tasarının 4 üncü maddesi 3 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 5 inci maddesi 4 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 6 ncı maddesi 5 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
T. Özal 

12.7.1984 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakam 
/. Özdağlar 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakam 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Genellik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Uiaşıtıırmıa Bakanı 
V. Atasoy 

Adalet Bakanı 
M. İV. Eldem 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakam 
/. S. Giray 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanı 
tf. H. Doğan 

Mülî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal' Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 
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