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9 uncu Birleşim 

9.10.1984 Salt 

I. 

II. 

III. — YOKLAMA 231 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 231 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 231 
1. — Ankara Milletvekili Hüseyin Barlas 

Doğu'nun, Avrupa Parlamentosu toplantıla
rıyla ilgili gündem dışı konuşması 231:233 

2. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı' 
nın son günlerde önemli boyutlara ulaşan ya
sa dışı eylemler ve bunları önleme çareleri 
konusunda gündem dışı konuşması 233:235 

B) Tezkereler ve Önergeler 235 
1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 

nun (6/148) esas numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına dair önergesi (4/32) 235 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 235,265 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 235 
1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 

nun, Devlet İhale Kanunundan doğan ihale fi
yat farklarına ilişkin sözlü sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakam İsmail Safa Giray'm 
cevabı (6/119) 235:237 

K İ L E R 
Sayfa 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, bankerlik olaylarının sonuçlanna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/122) 237 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
belediye teşkilatı olmayan köylerde ispirtolu 
içki satışlarının yasaklanmasına ilişkin Başba
kandan sözlü sorusu ve İçişleri Bakam Ali • 
Tanrıyar'ıri cevabı (6/134) 237:240 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, pasaport almak için müracaat eden vatan
daşların durumunu incelemek üzere kurulduğu 
iddia edilen komisyonun tutumuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 240 

5. — Ağrı Milletvekili Paşa Sanoğlu'nun, 
tskenderun Demir-Çelik İşletmelerinden ih
raç kaydıyla alınan kütük demirlerin işlenerek 
iç piyasaca sürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/136) 240 

6. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldı-
rım'ın, ayçiçeği ürünü taban fiyatımn artırıl
masına ilişkin sözlü sorusu ve Sanayi ve Tica
ret Bakam Hüseyîn Cahit Aral'ın cevabı (6/137) 240: 

.243 
7. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardag'ın, 

Hükümetin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki 
volsuzluk ile ilgili tutumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/139) 243 

t Ç t N D E 
Sayfa 

— GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 229:230 

— GELEN KÂĞITLAR 230:231 
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Sayfa 
8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 

17.8.1984 tarihli gazetelerde yer alan demok
rasi ile ilgili beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/140) 243 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, gübreye yapılan son zam
ma ilişkin sözlü sorusu ve Sanayi ve Tiearet 
Balkanı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı (6/144) 243: 

244 
10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 

nun, Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçakçı
lık olaylarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/145) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana 
gelen anarşik olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/146) 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Battumlu' 
nun, Hükümete intikal eden yolsuzluk dosya
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/147) 

13. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, bir bankanın genel müdürünün yapmış 
olduğu düğüne ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/148) 244 

14. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, İstanbul - Pendik - Kadıköy sahil yolu
nun yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/149) 244 

15. — Adana Milletvekili Cüneyt Can
ver'in, Kapıkule operasyonuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/156) 244 

16. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle 
ilgili beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/157) 244 

17. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, gazete kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/1601) ' 244 

18. — İstanbul Milletvekai Sabit Batum-
lu'nun, Hükümetin izlediği dış politikaya iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/161) 244 

19. — îstan'bul Milldtovekili Günseli özka-
ya'nın, «Dünya gençlik yılı» nedeniyle yapılan 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/163) 244 

Sayfa 
20. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 

in, FiskdbMik Genel Müdürlüğüne yapılan • 
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Calhit Aral' 
in cevabı (6/164) 244:247 

21. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sa-
ğesen'in, 1 Ocak - 25 Eylül 1984 tarihleri 
arasında Emniyet Genel Müdürlüğüne aİınan 
personele ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Ba
kanı Ali Tanrıyar'ın cevabı (6/167) 247:248 

22. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, hayvan hastalıklarına karşı kullanı
lan aşıların ithaline ilişkin sözü sorusu ve 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakam H. Hüsnü 
Doğan'ın cevalbı (6/168) 248:250 

23. — îstan'bul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, millî çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar 
nedeniyle ne ıgibi tedbirler alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 250 

24. — Istan'bul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, airbus uçaklarının alımına ilişkin Başba
kandan sözlü sonu önergesi (6/170) 250 

'25. — Gümüşhane Milletvekili İbrahim 
Turan'm, Kelkit Sümerhank Ayakkabı Fab
rikasına ilişkin 'Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/171) 250 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 265 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlü'nun, dış ülkelere yapılan resmî gezilere 
ilişkin sorusu ve Başbakan Turgut özal'ın ya
zılı -cevabı (7/113) 265:266 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, tarım arazisinin tarım dışı kullanıl
masına ilişkin sorusu ve (Başbakan Turgut 
özal'ın yazılı cevabı (7/127) ' 266:267 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğkı'nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca 'per
sonele verilen lojmanlara ve kiralarına ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük IBakanı Vural 
Arıkan'ın yazılı cevabı.(7/150) 267:268 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanfr-
oğlü'nun, Devlet Planlama Teşkilatına bağlı 
«Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi» ne 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Er-
dem'in yazılı cevalbı (7/161) 268:271 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun Erzurum Dumlu Kasabasındaki ya-

Sayfa 

243 

243: 
244 

244 

244 

244 

— 228 — 



T.B.M.M. B : 9 

Sayfa 
pağı ve yün yıkama ve yün ipliği yapma fab
rikasına İlişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Ka
ya Erdem'in yazılı cevabı (7/168) 271:272 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 250 

1. — Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (1/501) (S. Sayısı : 112) 250 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu' 
nun Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 
178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 82) 250 

3. —Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyele
rinin Ödenek ve Yollukları Hakkında 13.7.1984 
Tarih ve 3037 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/549; 3/491) (S. Sayısı : 118) 250:257,264:265, 

273:276 
4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka

nı ve Divan Üyelerinin Temstil Ödenekleri ile 
Türkiye Büyük "Millet Meclisi Hesaplarını In-

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'ıte açıldı. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Mustafa Ka

lemli, bir önceki birieşümde asgarî ücret konusunda 
gündem dışı konuşan istanbul Milletvekili Bilâl Şiş-
man'a cevap veren bir konuşma yaptı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu 
da, Doğu ve Güneydoğu illerinde son günlerde cere
yan eden olaylar ve Hükümetin tutumu konusunda 
gündem dışı bir konuşma yaptı. 

istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in Sa
yıştay Komisyonundan ve, 

Antalya Milletvekili' Aydın Güven Gürkan'ın Plan 
ve Bütçe Komisyonundan; 

Çekildiklerine, dair önergeleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

9 . 10 . 1984 0 : 1 

Sayfa 
celeme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
Ödeneği Hakkında 13.7.1984 Tarih ve 3038 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görü
şülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/550; 
3/492) (S. Sayısı : 119) 257:259,265,277:280 

5. — Başbakan ve Bakanların Temsil Öde
nekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların öde
nek ve Yollukları Hakkında 13.7.1984 Tarih 
ve 3039 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/551; 3/493) (S. Sayısı : 120) 259:260,265,281:284 

6. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 137 nci Maddesinin (b) Bendinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içtü
züğün 89 uncu Maddesine Göre Geri Verilen 
Muş Milletvekili Atilla Sin'in, 13.10.1983 Ta
rihli ve 2918 Numaralı Karayolları Trafik Ka
nununun 3 üncü Maddesindeki İki Tanımın 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve iç
işleri; Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonları raporları (1/606, 2/78) (S. Sayı
sı : 121) 260:264 

izmir Milletvekili Mahmut Akfeılıe'ın, Türkiye 
Elektrik Kurumunun abonelerine karşı tutumuna iliş
kin (6/133) ve, 

istanbul Milletvekili Sabit Baıtumlu'nun, Şanlıurfa 
Tünelinin yapımına ilişkin (6/142) sözlü sorularına 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş, 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'm. be
kâr bayan öğretmenlerin tayin ve nakillerine ilişkin 
sözlü sorusuna da (6/116) Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakam M, Vehbi Dinçerler; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar, 

istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/119), 
(6/122), 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Edirne Milletvekili Muhittin Yıidırım'ın (6/137), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/160), 
Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in (6/164), 
Esâs numaralı sözlü soru önergeleri ilgili 'bakan

lar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/134) ve 

(6/156) esas numaralı sözlü soru önergeleri soru sa
hibi Genel Kurulda hazır bulunmadığından, bir de
faya mahsus olmak üzere, 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, (6/135), 
Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun (6/136), 
İzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın (6/139), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/144), 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/145), 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sıağlar'ın (6/157), 
İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/163), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri mehil veril

diğinden, 
Adana 'Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/140) esas 

numaralı sözlü soru önergesi soru sahibi ve ilgili 
bakan Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/146), 
(6/147), (6/148), (6/149), (6/161) esas numaralı sözlü 
soru önergeleri de soru sahibinin1 birden fazla sorusu
nun gündemde yer alması nedeniyle, İçtüzüğün 97 nci 
maddesi gereğince; 

Ertelendiler. 
İlgili komisyonlarca maddeleri geri alınan; 
Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmün

de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/501) (S. Sayısı : 112) ve, 

5 . 10 . İS 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Abdullah Tenekeci'nin; 

Kıbrıs Şehitleri Abidesi Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/144) (Millî Savunma^ Tarım Orman ve 
Köy İşleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.10.1984) 

2. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun; 
Sağlık Personeli Hakkında Kanun Teklifi (2/145) 
(Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.1984) 

3. — Bolu Milletvekili Kâzim Oksay ve 3 Arka
daşının; Abant Gölü ve Çevresinin Bolu özel İdare
sine Temlikine Dair Kanun Teklifi (2/146) (İçişleri; 

Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ce
za Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/102) 
(S. Sayısı: 82); 

Komisyonlardan geri gelmediği için görüşmeleri 
ertelendi 

Fırat Üniversitesinin 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 
1981 ve 1982 Malî Yılları(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) ve, 

Kayseri Erciyes Üniversitesinin 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yuları (1/367, 3/344; 1/368, 3/345; 
1/369, 3/346; 1/370, 3/158) (S. Sayısı : 103) 

Kanun tasarılarının maddeleri kabul edildi, tüm
leri açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda ka
bul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

Muzaffer öztiürk ve Sedat Yıimazsoy Hakkında
ki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(3/487) (S, Sayısı : 115), isteği üzerine İçtüzüğün 
89 uncu maddesine göre Komisyona geri verildi. 

illyas Has Hakkmdki Ölüm Cezasının Yerine Ge
tirilmesine Dalir Kanun Tasarısı da (3/499) (S. Sa
yısı : 116) kabul edildi ve. kanunlaştı. 

9 Ekim 1984 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 17.02'de son verildi. 

Başkan 
BaşkanvekiüJ 

İskender Cenap Ege 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Hatay Kırklareli 
Mustafa Murat Sökmenoğlu Cemal özbilen 

1 Cuma 
• 

Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 3.10.1984) 

Tezkereler 
1. — Ddkuz Eylül Üniversitesinlin 1983 Bütçe 

Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı tezkere
si (3/567) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.10.1984) 

2. — İnönü Üniversitesinin 1983 Bütçe Yılı Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/568) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 4.10.1984) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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3. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1983 Bütçe 
Yiı Kesinlhesabıına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresli 
(3/569) (Plan Ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.10.1984) 

4. — Ege Üniversitesinin 1983 Bütçe Yılı Kesin-
hesaibına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/570) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.10.1984) 

5. — Mimar Sinan Üniversitesinin 1983 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı tezke
resi (3/571) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 5.10.1984) 

6. — İstanbul Üniversitesinin 1983 Bütçe Yılı Ke-
sûnıhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/572) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 5.10.1984) -' 

BAŞKAN — Aid okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Ankara Milletvekili Hüseyin Barlas Doğu' 

nun, Avrupa Parlamentosu toplantılarıyla ilgili gün
dem dışı konulması 

BAŞKAN — Gündem dışı iki milletvekili arka-
daşunuz söz istemişlerdir. 

7, — Boğaziçi Üniversitesinin 1983 Bütçe Yılı Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/573) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 5.10.1984) 

Rapor 
1. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 

137 nci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 89 uncu Madde
sine Göre Geri Verilen Muş Milletvekili Atilla Sin'in, 
13.10.1983 Tarihli ve 2918 Numaralı Karayolları 
Trafik Kanununun 3 üncü Maddesindeki İki Tanı
mın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İç
işleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ko
misyonları raporları (1/606, 2/78) ($. Sayısı : 121) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1984) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergesi 
1. — Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlü'nun, 

çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.10.1984) 

((Balıkesir Milletvekili Şeraıfettin Toktaş'a kadar 
yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Toplantı için yeterli sayı vardır. 

Sayın Barlas Doğu buradalar mı? Buradalar. 
Sayın Barlas Doğu, Avrupa Parlamentosu top-

lantılariyla ilgili gündem dışı söz istemişlerdir, ken
dilerine söz veriyorum. 

Sayın Doğu, buyurun efendim, süreniz beş da
kikadır. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN ; BaşkanvekiH Abdulhaüm ARAŞ 
KÂTİP ÜYELER : Cüneyt CANVER (Adana), Yavuz KÖYMEN (Giresun); 

— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9 uncu Birleşimini açıyorum. 

ffl. — YOKLAMA 

rVs — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Teşek- [ 
kür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Meclisimizin muhterem üyeleri; 
24-29 Eylül tariıhlerinde İsviçre'de Cenevre kentinde 
1984'ün son toplantısını yapan Dünya Parlamentolar-
arası Birliği Konferansına sizleri, temsilen katılma
nın gururunu taşıyoruz. 

Başkanlığını yaptığım Türk grubu adına sizleri 
saygıyla selamlarken, grup içi uyumllu çalışmaları ve 
son derece ülkemiz yararına faaliyetlerinden ötürü; 
Sayın Hakkı Artukaralan, Sayın Recep Kaya, Sayın 
Aydın Baran, Sayın Onural Şeref Bozkurt, Sayın 
Hüseyin Akdemir, Sayın Şevki Taştan ve Sayın H. 
Sa'bri Keskin'den müteşekkil grup arkadaşım beye
fendilere ve grubumuz toplantılarının düzenli bir şe
kilde sürebilmesi için 'büyük desteklerini esirgeme
yen Sayın Daimî Delegemiz 'Büyükelçi llter Türk
men, Sayın Müsteşar 'Bilge Can Korel ve Sayın Müs
teşar Naci Akın Beylere huzurlarınızda teşekkür edi
yorum. 

Küçük bir hatırlatana yapmama müsaade ederse
niz; Uluslararası Parlamentolar Birliği, 102 ülke par
lamentosunun temsil edildiği ve 1 200 mertebesinde 
dünyanın her 'köşesinden gelen parlamenterlerden olu
şan bir Dünya Meclisidir ve 1889'dan bu yana çalış
maktadır. Bizim hu meclisteki oy hakkımız 16'dır. 

Türkiye'nin parlamenter döneme yeniden geçişiy
le, yani 6 Kasım 1983 tarihinden sonra, son üç yıldır 
askıya alınan üyeliğimiz Nisan 1984 toplantısında 
kabul edilmiş ve o günden sonra da yapılan açıkla
maları bu kürsüden sizlere arz etmiştim. 

(Katıldığımız 72 nci Uluslararası Parlamenterler 
Birliği toplantısı, dört gündem programına göre ya
pılmıştır. Bu çalışmaların her gündeminde grup ar
kadaşlarım, grubumuzun görüşlerini dile getirmişler
dir. 

İlk gündem maddesi, kadınla erkek arası eşitliği 
sağlamaya yönelik parlamenter çalışmaları, aktivite-
teri. yönünde olmuştur. Bu konuda 10 dakikalık bir 
grup görüşü arz eden Sayın Hüseyin Aydemir, bil
hassa bu yılın, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk tarafından 5 Aralık 1934 tarihinde 
sağlanan kadın haklarının, seçme ve seçilme hakkının 
ülkemizde 50 nci sene-i devriyesinin kutlandığımın 
belirtilmesi, yani yarım asırdır Türkiye'de Türk ka
dınının seçme ve seçilme hakkını kullandığını ifade et
mesi, daha henüz bu hakka kavuşmamış veyahut yeni 
kavuşmakta olan diğer dünya ülkeleri arasında büyük 
takdirle karşılanmıştır. 

İkinci gündem maddesi, ırk ayrılığı ve sömürgecili
ğimin önlenmesi konusunda idi. Bu konuda grubumu
zun müşterek görüşünü Sayın Onural Şeref Bozkurt 
dile getirmiştir. İnsanlığın muhtelif ırklardan oluştuğu 
gerçeğini, insanlığın bu değişik unsurlarının hiçbir 
ayrıma, hele hiçbir dinde buna cevaz olmadığını, 
tarihte 2 bin yıllık bir devlet olma gücünü göste
ren Türk Ulusunun din ve ırk bakımından birçok 
milletleri birleştirmiş olduğunu; her türlü aynalığın 
ve ırkçılığın karşısında bulunduğumuzu dile getirmesi 
Meclisin takdirini kazanmştır. 

Bu arada, gündemin bu maddesi görüşüldüğü sı
rada, konferansı yöneten İsviçreli Başkan Mr. Paul 
Buergi'nin, 102 ülke parlamento temsilcileri arasın
da Başkanlığı Türk Grup Başkanıma bırakmak iste-
mffsi ve bizim sizler adına böyle gururlu bir görevi 
ifa etmiş olmamız, zannederim ki burada kayda de
ğer bir olaydır. Pek nedenini bilemediğim bu tevec
cühün, olsa olsa grup arkadaşlarımın bu Mecliste sağ
ladıkları saygınlığın ve ülkemizin uluslararası plat
formdaki olumlu görüntüsünün eseri olduğunu kabul 
etmek istiyorum. 

Üçüncü gündem maddesi, ülkemizin karşı karşıya 
bulunduğu politik ve ekonomik sorunların parla
menterler katkısı açısından irdelenmesi idi. Bu ko
nuda grubumuzun görüşünü iki arkadaşımız sözcülük 
ederek dile getirdiler. Sayın Şevki Taştan ve son ola
rak da Sayın Hakkı Artukarslan, grup arkadaşlarım, 
çok tasvip gören görüşlerini dile getirmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu dünya meclisinde tüm 
konuşmacılarımız Türkçe konuşmuştur. Heyecanlı, 
vakur, kendinden emin olarak anadilimizin tüm vur
gularını kullanmışlar ve bu konuşmalar anında audio 
sistemde İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca, 
Japonca olarak 5 dile tercüme edilmiştir. .Bu 
uluslararası bir platformda ilk kez tecelli etmiştir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Son gündem maddesi, dünya parlamenterler hak
ları ve bu hakların savunulmasıydı. Bu konuda ül
kemize 4 ayrı grupta sual yöneltildi. Türkiye'de ha
len 3 eski parlamenterin tutuklu bulunduğunu, son 
bir yılda bu sayının 14'ten 3'e indiğini, eski parla
menterlerin davalarının ciddî bir hızlanmayla izlen
diğini, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de 
de Yasama Meclisi üyelerinin, bazı koşullar altında, 
yargı dokunulmazlığının sınırlanabildiğini ifade ettik
ten sonra, Türkiye hapishanelerinde bugün Avrupa'da 
çok yaygarası çıkartılan işkence olaylarının gerçek 
yüzünün ne olduğunu objektif olarak görmek ve 
Yüce Meclisimize arz etmek üzere iktidar ve mu-

— 232 — 



T.B.MM. B : 9 

halefet milletvekillerinden oluşan bir grup arkadaşı
mın çalışmalarını sürdürdüklerini ve bizzat benim de 
bu grupta yer almış olduğumu bildirmem üzerime, 
Başkanlık Divanı «Türkiye'nin bu olumlu gidişi ve 
gelişmeleri takdirle izleniyor» demiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, grubumuz gündem çalış
maları yaiıısıra dünya parlamentolarıyla ve parla
menterleriyle ikili ilişkileri sürdürmüşlerdir. Özellikle, 
Amerika Birleşik Devletleri Parlamentolar Grup Baş
kam Sayın Claude Pepper ile 4 kez büyük anlayış 
içerisinde geçen konuşmalarımız olmuştur. Kendisi 
Temsilciler Meclisi Üyesi ve içtüzük Komitesi Baş
kanıdır. Türk Amerikan ilişkileri hakkında o gün
lerde endişe duyduğumuz Amerikan kararları hak
kında bir nevi bizlere garanti vermişlerdir. Waşington' 
da hariciyemizden edindiğimiz bilgiye göre Sayın 
Pepper fevkalade etkili bir kişilik sergilemektedir. 

Bu ikili ilişkiler Kuveyt, Irak, Iran, Cezayir, Su
riye gibi Arap ülkeleriyle ve Balkan ülkeleriyle, baş
ta Bulgaristan, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya 
parlamenterleriyle çok iyi bir platformda dile getiril
miş ve konularımız işlenmiştir. Grubumuz adına En
donezya, Venezüella, Kanada, Japonya, Amerika Bir
leşik Devletleri, isviçre ve Balkan ülkeleri adına Bul
garistan'dan özel toplantı davetleri alınmış ve grubu
muz bu toplantılarda temsil edilmişlerdir. 

Bu güzel görünümün yanında sizleri bir parçacık 
da düşünceye sevk edecek, biraz da üzeceğine inan
dığım bir konuyu düe getirmek istiyorum. 

Isıviçre'de ve Fransa'da Türkiye aleyhine yıkıcı 
propaganda alabildiğine devam etmektedir. «Sürü» 
ve «Duvar» filmleri vizyondadır. Sizlere, ilgilenen 
arkadaşlarıma da arz etmek üzere, Başkanlığa da arz 
etmek üzere bu filmlerden bir kaset getirdim. Bu 
Grubumuzdadır. Filmlerin başında önsöz olarak Ed-
ward Mitterand isimli birisi - ola ki, Sayın Mitte-
rand'ın yeğenidir - Türkiye aleyhinde, Atatürk aley
hinde. bir önsöz sergilemekte ve ondan sonra film 
Türkiye'de olabilecek en büyük kötülükleri, sanki 
Türkiye'nin geneliymiş gibi, ülkemizi yurt dışında re
zil etmek için hazırlanmış bir füm olarak Fransa ve 
isviçre- sinemalarında vizyona alınmıştır ve Fransa 
ve isviçre televizyonlarından da yayınlanmıştır. Ne 
acıdır ki, bu filmin başrolünü oynayan bir artist ül
kemizde Altın Portakal Ödülüyle ödüllendirilmiştir. 
Türkiye aleyhindeki böyle bir filmde, ne denli sanat 
başarısı gösterirse göstersin, ben hepinizin huzurun
da, bu ödülün kendisinden geri alınmasını teklif edi
yorum. (Alkışlar) 
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Bu arada, bir de basın toplantısı icra ettik. Bu 
basın toplantısında gündem maddelerindeki bütün 
çalışmalarımızı teker teker dile getirdik. Bize bu ko
nuda isviçre gazetecilerinin hazırladıkları sualler tev
cih edildi. Bildiğiniz ve az önce açıkladığım doğrul
tuda kendilerine cevap verildi. Suallerin en ağırlıklı 
yönü Türkiye'de hapishanelerdeki son durum idi. 

Çalışmalarımıza bir başka vesileyi de katarak fay
dalı olmaya gayret ettik. Türkiye'den giderken Kül
tür ve Turizm Bakanlığından 1 200 adet Türkiye'yi 
tanıtıcı broşür poşeti götürmüştük, bunları dünyanın 
dört bir köşesinden gelen ve toplantıya katılan par
lamenterlere verdik; umarız ki, ülkemiz açısından ya
rarlı olacaktır. 

Beni dinlediğiniz için grubum* ve şahsım adına 
hepinize teşekkürlerimi arz ediyorum, sağ olun. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın. Barlas Doğu. 
2. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklının son 

günlerde önemli boyutlara ulaşan yasa dışı eylemler 
ve bunları önleme çareleri konusunda gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAM -— ikinci gündem dışı konuşma talebi 
Sayın Vecihi Ataklı'nındır. 

Sayın Vecihi Ataklı buradalar mı? Buradalar. 
Sayın Vecihi Ataklı, Sayın Cumhurbaşkanımızı 

endişeye sevk eden ve bugünlerde eylemleri önemli 
boyutlara ulaşan yasa dışı faaliyetler ve bunların ön
lenmesi çareleri hakkında gündem dışı söz istemiş
lerdir. ' 

Buyurun Sayın Ataklı. 
Sayın Ataklı, konuşma süreniz beş dakikadır. 
VECJHl ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; ülkemiz son haftalar ve günler 
içerisinde çok önemli ve hayatî meselelerle karşı kar
şıya bulunmakta, Milletimizi derin endişelere sürük
leyen olaylar dizisi yaşanmaktadır. Bunların önlen
mesi, gerekli huzur ve güven ortamının devam etti
rilmesi, ancak normal parlamenter demokratik düzen 
içinde, halkın katılımlarını sağlayan ve halka ters 
düşmeyen önlemlerin alınmasıyla mümkündür. 

Biliyorsunuz, bir süreden beri güneydoğu bölge
mizin en uç kesimlerinde bölücü ve ayrılıkçı sol güç
lerin çıkardığı hainane olaylar var. Akliselini sahibi 
herkes kendi bilgisine ve teşhisine göre bunlar için 
bir değerlendirme yapıyor ve olayların arkasındaki 
gerçekleri-ve tehlikeyi görüyor. 

Şimdi, bu bölgede incelemeler yapan Sayın Cum
hurbaşkanımızın teşhislerine ve alınmasını emir bu
yurduğu tedbirlere bakalım. 
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Sayın Cumhurbaşkanımız 2 Ekim günü Şemdinli' 
de yaptıkları konuşmada özet olarak, «Ayrılıkçı güç
ler bu memleketi demokratik sistemden tekrar askerî 
bir sisteme geçirebilir miyiz, sıkıyönetimi daha uzun 
süre devam ettirebilir miyiz düşüncesiyle bu hare
kâtı başlattılar. Eğer böyle harekât, böyle baskınlar 
yapmamış olsalar belki burada, yakın zamanda sıkı
yönetim kalkacak» diye buyurmuşlardır. 

Bu teşhise gönülden katılmamak mümkün değil
dir. Elbette ayrılıkçı güçler ve bunların işbirlikçileri 
için en uygun sistem, Türkiye'de askerî rejimin ege
men olması, bu olmadığı takdirde sıkıyönetimin müm
kün olduğu kadar uzamasıdır. Sıkıyönetimin uzatıl
ması ile ilgili hükümet teklifleri sırasında yaptığım 
konuşmaların birinde, sıkıyönetimin bir törpü gibi si
lahlı kuvvetleri yıprattığını, getirdikleri yanında bir
çok millî ve manevî değerleri alıp götürdüğünü açık
ça ifade etmiştim. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Şemldinli'de yaptıkla-
rı 'konuşmalarında, «Bu hainlerin dış dünyaya, Gör
dünüz mü, Türkiye'de hâlâ huzur ve güven sağlana
madı, sıkıyönetim hâlâ devam ediyor diye, dış ülke
lerde bizim üzerimize baskı yaptırmak istiyorlar, se
bebi budur» diyorlar. Bu bir sebeptir, elbette şimdiye 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da bunu kullana
caklardır. 

Sayın milletvekilleri, bence önemli bir sebep da
ha vardır.*O da, her politik ve sosyal çalkantılar so
nunda, ümidini kaybetmekte olan Ulusumuz, tek ve 
son ümit kaynağı ve dayanağı olan ordumuzu, hal
kın karşısında sevimsiz hale getirmek ve halkımızı 
millî birliğimizin semlbolü olan ordumuzun ve Dev
letimizin yanından uzaklaştırmaktır. 

Asıl tehlike buradadır, Aslolan bu fırsatı onlara 
vermemektir. 

Sıkıyönetim görevleri yaparken, bazı kararları uy
gulamak zorunda kalan Silaihlı Kuvvetlerimizin esas 
görevlerinden uzaklaşarak, birtakım zafiyetlerin içine 
düşürülmesini, devamlı olarak vatandaşla karşı karşı
ya bırakılmasını, zaman zaman güvenlik güçlerinin 
yanlış ve hatalı uygulamalarının sorumlusu gibi gös
terilmesini bu Yüce Meclis göz önünde tutmalı ve 
değerlendirmelidir. 

Evvelce de bu kürsüden ifade ettiğim gibi, Hü
kümetimiz, ciddî bir plan dahilinde ve anarşi ve te
rör eylemlerini her an göz önünde tutarak sıkıyöne
timi kaldırıcı tedbir ve tertipleri almalı, Silahlı Kuv
vetlerimizi esas görevlerine iade yolları süratlendiril
melidir. Bu suretle, ayrılıkçı sol görüşlerin istismarı

na imkân veren bir uygulama da ortadan kaldırılmış 
ve demokrasi yolunda güçlü bir adım daha atılmış 
olacak. 

Sayın milletvekilleri, 4 Ekim Perşembe günü ga
zetelerde, Sayın Cumhurbaşkanımızın «Doğuda eşki
ya ile en etkin bir şekilde savaşılacağını ve köylüye 
silah verileceğini» ifade eden manşet haberler vardı. 
Elbette Devlet bazı yörelerde köylüyü korumayı, 
birtakım zarurî güçlüklerle yerine getiremiyorsa, si
lahlı eşkiya ve teröristlere karşı nefis korumasını sağ
lamak için onları silahlandırmak gerekli bir tedbirdir. 
Bu tedbirler zaman zaman uygulanmış, faydası kadar 
mahzurlu yönleri de görülmüştür. Kesin çözüm olma
dığı gerçektir. 

Sayın milletvekilleri, bilhassa Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinin hudut kesimlerindeki köylerimizin bir 
kısmı, değil insanların, dağ keçilerinin bile zor geze
bileceği sarp kayalar ve uçurumlarla çevrilidir. Yol
dan, elektrikten, haberleşme araçlarından yoksundur. 
Özellikle Suriye hududu ise sınırı belirleyecek tabiî 
arazi yapısından yoksun, düzdükler halinde yer yer, 
iç içe girmiş bir durumdadır. Bu bölgeyi karadan ve 
havadan adım aidim gezdim ve gördüm. Sarp yerdeki 
köylüler, eskiden eşkiyanın, bir zamanlar Barzani'nin, 
şimdi de ayrılıkçı teröristlerin insafına terk edilmiş 
ve bir olay karşısında çaresiz kalan ve Devlete ulaş
ma imkânı bulmayan kardeşlerimizdir. Sınırı doğ
ru dürüst belli olmayan Suriye hududundaki köyler
de yaşayanlar ise, bir zamanlar azılı kaçakçı örgüt
lerinin, Filistin kamplarına giden sağ ve sol terörist 
eylemcilerin tehdidi altında ezilmişlerdir. Bu insan

lar bazen hiç haberi olmadığı veya can güvenlikleri 
sağlanamadığı ve kendi silalhları da bulunmadığı 
için çaresiz kalıp boyun eğdikleri 'bu eşkiya ve terö
ristlere yataklık yaptıkları, yiyecek vesair şeyler sağ
ladıkları gerekçesiyle bu sefer güvenlik güçlerinin mu-
hata'bı durumuna gelerek 'haksız ve yersiz işlemlere 
tabi tutulmaktadır. Bazen 'bu işlemler, bir köy hal
kının toptan sorgulanmasına ve asla düşünmek iste
mediğimiz boyutlara ulaşan bir biçimde yapılmak
tadır. Bunu önlemenin yollarını bulmak ve bu yöre 
insanlarını cenderenin içinde ezilmekten kurtarmak 
zorundayız. 

Sayın Başbakan «Doğunun geri kalmıştığını orta
dan kaldıracağız» diyorlar, ne kadar güzel bir söz. 
Kırk yılı aşkındır her iktidar sahibi buna benzer 
sözler söyledi durdu; ama bu sorun bir türlü halle-
dilemedi. Dilerim 'bu şerefli görev sizlere nasip ol
sun. (Alkışlar) Bence özellikle ve öncelikle dağlık 
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ve sarp bölgelerdeki köylerin yolları yapılmalı ve 
haber iletişim şebekesi sağlıklı olarak (kurulmalıdır. 
Arazinin 'buna imkân vermediği yerlerdeki yerleşim 
merkezleri de en kısa zamanda daha uygun yerler
de nakledilmeli, buralarda iskân edilmeldir. Devlet, 
eşkıya ve terörist eylemciler 'bölge halkını tedirgin 
ettikten ve insanları yaşam tehlikesiyle karşı karşıya 
kaldıktan sonra yalnız göndereceği güvenlik güçle
riyle değil, yolu ile, suyu, elektriği, iletiş'im araçları 
ve sosyal tesisleriyle vatandaşın yanında olmalı ve 
halka bu şekilde hizmet götürerek. ona sahip çıktı
ğını göstermelidir. 

Sayın milletvekilleri, Doğu ile Güneydoğu Ana
dolu insanı' yıllardır dinlediği parlak nutuklardan 
'bıktı, usandı; orada Devleti bütün gücüyle, imkân
larıyla yanında bekliyor. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataklı. 

t 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI . 

/. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Dev
let İhale Kanunundan doğan ihale fiyat farklarına 
ilişkin sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'in cevabı (6/119) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
na (geçiyoruz. 

1 inci soru Sayın Batumlu'ya ait. 
Sayın Batumlu? Buradalar. 
Sayın Bakan? Buradalar. 
önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sabit Batumlu 

İstanbul Mille'tivekili 
Tadil edilen İhale Kanunu ile en çok eksiltme 

limiti % 20 olarak saptanmış bulunmaktadır. Bu 
duruma göre kanun tadiline kadar yapılmış olan 
ihaleler 'büyük indirimlerle alınmış (bulunmaktadır. 
Yapılan bu ihalelerden halen devam edenler bugü
nün şartları içinde pek çok zorluklarla karşı karşıya 
'bulunmaktadırlar, işi alanlar bugünkü ekonomik 
sıkıntı ve yüksek fiyat artışları nedeniyle aldıkları 
işleri tamamlayamamanın zorluklarıyla karşı karşıya 
bulunmatkadırlar ve böylece Devletin de beklediği 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

(6/148) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi (4/32) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz : 
Gündemin, «Sunuşlar» kısmında, bir sözlü soru 

önergesinin geri alınmasına dair tezkere vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
9.10.1984 tarihli Gündemin, 13 üncü sırasında 

bulunan 6/148 Esas Numaralı Sözlü Sorumu geri 
alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
9.10.1984 

Sabit Batumlu 
İstanbul Milletvekili 

BAŞKIAN •— Sözlü soru önergesi geri veriimiş-
tü\ 

yatırımlar aksamaktadır. Eski kanun ile yeni kanun 
arasındaki İhale fiyat farklarının iş sahiplerine öde
nip ödenmeyeceği hususu düşünülmekte midir? Ve 
bunlar için nasıl bir çözüm düşünülmekte olduğu
nun Yüce Meclise açıklanmasını, talep ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK VE DSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY {Maribul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; bu soru önergesi Haziran ayının 19 
unda Meclis Başkanlığına verilmiş, bilahara Meclisi
miz tatile girdiğinden ve Sayın Sabit Batumlu'nun 
da birkaç sözlü soruları bulunduğundan, maalesef 
her seferinde bu soru önergesini cevaplandırma im
kânını bulamadım ve netice itibariyle bugüne kadar 
kaldı. Kendilerinden özür dilerim. 

Ancak bu arada birtakım gelişmeler oldu ve bu 
soruları güncelliğini kaybetmiş oldu. Tabiatıyla soru 

- önerfgelerini gene de cevaplandırmam gerekiyor. 

Efendim, 2886 sayılı Kanunun değiş'tirilen mad
deleriyle ilgili olarak, bildiğiniz gibi, ihalelerde bu 
sene maksimum tenzilatın yüzde 20 olacağı tebliğ 
edildi -ve nisan ayından sonra yapılan ihalelerde 
yüzde 20'den daha yüksek tenzilatlar kabul edilme
di. Malum, bunun amaçları vardır: Devletin yaptığı 
ihalelerde, aşırı fiyat kırılması nedeniyle işerin ta
mamlanmasına engel olacak şekilde fiyat verilme
sini önlemek. Tabiî bu arada, dalha evvel yapılmış 
olan ihaleler daha yüksek tenzilatlarla alındığından 

Yi — SORULAR VE CEVAPLAR 
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birçok müteahhit bu yönden sıkıntıya düşmüştür. 
Müteahhidin sıkıntıya düşmesinden daha önemlisi 
de, memleketin yapılması gereken işlerinin de za
manında yapılamaması gibi durumlar ortaya çıkmış
tır. 

[Burada şunu söylemek istiyorum : Bu sene yüz
de 20 tenzilattan daha fazlasını kabul etmiyoruz di
yerek ortaya çıktıktan sonraki tarihlerden daha ön
ce, daha fazla tenzlilatlarla iş almış, taahhüt etmiş 
olan müteahhitler bundan bir hak kazanmazlar. Çün-
ikü taahhüt etmiştir, taahhüt bir .mukaveledir, mu
kavelesini sonuna kadar yerine getirmekle mükel
leftir. Şimdi işin bu yanı Iböyledir ve hiçbir müte
ahhit bundan dolayı bir hak iddiasında bulunmama
lıdır. Ancak, tabiatıyla işlerimizin de muntazam ola
rak yapılıp bize teslim edilmesi lazımdır. Bu bakım
dan ne yapabileceğimizi düşündük ve gene bildiği
niz gibi Temmuz ayında bir kararname çıkardık. 
O kararname der ki, 1984 yılı birim fiyat farklarına 
yüzde 20 tenzilat talibik edilecektir; kendi tenzilâtı 
değil. İşin aslında da gayet tabiidir ki, birim fiyat
larda, müteahhidin kendi yaptığı mukavelesinde ya
zılı olan tenzilat tatbik edilecektir; fakat 1984 için 
verdiğimiz farklara (ki, bunlar rayiç farklarıdır), 
yüzde 20 tenzilat tatbik edilecektir. 

Aslında, taahhüt ettikleri bu mukavelelerin 'tabi 
olduğu usullere göre eğer bu sene herhangi bir fiyata 
yüz lira fark talibik ediyorsak, kendi tenzilatı yüzde 40 
ise, alabileceği fark yüzde 60*tır, ama, biz bunu 
yüzde 20 talibik edeceğiz diyerek, b̂u seneki fiyat 
farklarını bu suretle daha fazla almasını temin ettik. 
Ayrıca, bütün buna rağmen bitirme imkânını göre-
m'iyorsa, bu kararname ile bir tasfiye imkânı da ge
tirmiş olduk. Zannediyorum ki böylece, bu konuya 
makul, Devletin de halklarını koruyan bir çözüm ge
tirmiş olduk. Ancak, bundan evvelki tasfiye karar
namelerinde olduğu gJbi, Devlet işlerinin yarıda kal
masını ve müteahhidin mahkemeye gidip tedbir ka
rarı koydurup işi büsbütün yatırmasının önüne geç
mek için, tasfiyeyi, Bayındırlık Bakanlığının yahut 
işi veren idarenin de kabul etme şartını koyduk. Ay
rıca tasfiye isteyen müteahhide, bundan böyle, yeni , 
'İhalelerde işin tasfiye edildiği değil, feshedildiği şe
kilde muamele yapacağımızı kaydettik. Böylece bir
çok mü'teaJMıit, tasfiye istemeden işi bitirme yönü
ne gitmiştir. 

«Biliyorsunuz, aslında ihalede çok fazla fiyat kı-
raralk iş alan müteahhitlerin çoğunluğu başlangıçta 
bir hesap yapmaktadır. Bu işi tesadüfen çok fazla 

kırarak almıyor. Hesabı, genellikle şöyledir : Farz 
edelim işi almaz ise o sene için 50 milyon lira zarar
da olacaktır; işi bu kadar kırarak alırsa, mesela 10 
milyon lira zararda olacaktır. Bu hesabı yaparak, 
bu kadar kırarak işi alır. O zaman 10 milyon lira 
zarar edip, işimizi bitirmesi lazım. Biz bunun peşin
deyiz ve öyle zannediyorum ki bu düşünceye uygun 
olarak bu kararnameyi çıkarmak suretiyle birçok 
müteahhidimizin, zarar da etse, işini .bitirmesini sağ-
lamak yolunu tutmuş olduk. 

'Müteahhitlikten vazgeçen tasfiyesini ister, netice 
itibariyle tasfiye işlemini yaparız; ama tasfiye yap
tıktan sonra da, bu kararnameye göre, birtakım işi 
engelleyebilme imkânlarından da feragat etmiş olur. 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

(BAŞKAN — Sayın Batumlu, söz istiyor musu
nuz? 

SABİT BATUMLU (flstanbul) — Bvet Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
'SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milTtevekilleri; huzurlarınızda, Sayın Bayın
dırlık ve iskân Bakanımıza nezaketinden ötürü te
şekkür ederim. 19 Haziran 1984 tarihinde vermiş 
olduğum sözlü soru önergemin gecikmiş olmasın
dan kendilerinin duyduğu üzüntüyü bu kürsüden be
lirtmiş olması, benim için çok büyük bir önem ta
şıyor. 

Sayın milleüvekilleri, Sayın Bakanımızın da bi
raz evvel ıbu kürsüden arz ettiği şekilde İhale Ka
nunu değiştirilmiştir. Yeni çıkarılan İhale Kanunu
na göre, işe mektup verecek müteahhitlere yüzde 
20*den fazla kırma önerisi getirilmiştir. Bu arada da, 
iş verecek dairelerde birer kurul teşkil edilerek, bu 
kurullar müteahhitlere not vermektedir ve not ver
mek suretiyle de işli kimlere ne şekilde vereceklerini 
tespit etmektedirler. 

Eski İhale Kanunu müteahhitler arasında birta
kım alışverişlerin dönmesine ve böylece işi alan ve 
alamayanların bir kısım parayı aralarında taksim 
etmelerine sebep oluyordu. Şimdi yeni çıkan İhale 
Kanununa göre işe, bu yüzde 20 nedeniyle daireler
de teşekkül eden kurullar arasında birtakım hadise
ler oluyor ve fiyat kırma böylece işin yüzde 5, yüz
de 10 veya yüzde 15 olarak daha önceden belirtile
rek kimlere verileceği ve nasıl verileceği hususunda 
çeşitli oyunlar oynanmaktadır. 

Ben işin 'bu tarafını da bırakıyorum. Sayın Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sormuş olduğum söz-
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lü soru öneHgem tabiî zamanında cevaplandırılabil- I 
şeydi, daha yerinde olacaktı. Sormuş olduğum soru 
önergemin mesnedi şu idi : Geçmişte çok düşük fi
yatla alınmış olan ihalelerin, aradaki fiyat farkla
rının »bugün için yüzde 400 yüzde 500 fiyat artışları 
karşısında, yapılamama zorluğu vardır, ihale sahibi 
•sıkıntı çekmelctedir, müteahhit sıkıntı çekmektedir. 
Müteahhit "birtakım borçlarını ödeyememektedir ve 
bu yüzden de fevkalade nahoş hadiseler devam et
mektedir. 

Bu kararname hazırlanırken, irili ufaklı bütün 
müteahhitler için, bu aradaki farkın giderilmesi hu
susunun Sayın Bakanımız tarafından kararnameye 
dercedildiğini biliyorum. Ancak kararnamenin uzun 
süre imzada dolaşması neticesi, durum Sayın Baka
nımızın arzu ettiği şekilde tecelli etmeyip, sadece 
1984 yılından itibaren devam eden büyük ihaleler
deki fiyat farklarına yüzde 20'nin uygulanacağı şek
linde çıkmıştır, kararname. 

Çok değerli milletvekilleri, 'buraya .geldiğimizden 
'beri Sayın Özal Hükümetinden en önemi konu ola
rak bir tek konuda yakınmaktayız; sadece büyük
lerin yanında olmak. Bu ülkede büyüklerin ötesinde 
'bir sürü esnaf ve bir sürü de küçük müteahhit var
dır. Bunların derdine hiçibir şekilde, hiçbir zaman 
çareler düşünülmemiş, yine bu ihale Kanunundaki 
yapılan yeni uygulama ve çıkarılan kararname ile 
de, büyük firmaların bundan sonra devam edecek 
işlerinde, kendilerine verilecek yrllılc fiyat farklarının 
yüzde 20 oranında indirilerek kendilerine verilme
si kararlaştırılmıştır; bu şekilde çıkmıştır kararname. 
Halbuki küçük müteahhitlere bunun hiçbir şekilde 
yansıyan tarafı olmamıştır ve sıkıntı çeken de asıl 
küçük müteahhitlerdir. Malzeme farkları çok büyü
müştür. Bundan mütevellit küçük müteahhitlerin elin
deki işler yarıda kalmıştır, inşaatların yapılamaması 
gibi sıkıntılara düşülmüş'tür. İşin tasfiyesine de im
kân verilmiş olmasına rağmen, tasfiyenin de uza
yacağı nedeniyle, o işlerden elde edilecek imkânla
rın yine yıllara mal olacağı da hepinizin malumları-
dır-

BAŞKAN — Sayın Batumlu süreniz dolmuştur 
efendim, lütfen konuyu toparlayınız. 

SABİT BATUMLU '(İstanbul) — Teşekkür ede
rim Sayın 'Başkan. I 

Bu itibarla 'Sayın (Bakanımızdan, özellikle, tek
rar şunu istirham ediyorum; bu kararname üzerin
de yeniden Ibır tadilatın mümkün olup olamayaca
ğını bir daha gözden geçirirlerse kendilerine müte
şekkir olurum. | 

9 . 10 . 1984 O : 1 

Hepinize saygılar sunarım. 
(BAŞKAN — Sayın Bakana, içtüzüğün 70 inci 

maddesi hükümlerine göre söz veriyoruz. 
Buyurun Sayın Bakan. 

.. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY ^istanbul) — Muhterem mil'letvekil-
leıü, kararname bizim hazırladığımız gibi çıkmıştır, 
Kararname hazırlanırken elbette Hükümet içerisin
de görüşülmüştür. «Kararname bizden çıktıktan son
ra uzun süre imzada dolaşırken değişikliğe uğramış
tır» şeklindeki bir iddiayı benim kabul etmem müm
kün değildir. Zannederim, bu konuyu Sayın Sabit 
Batumlu arkadaşımız sadece böyle tahmin ediyor. 
Bu doğru değildir. 

Büyük müteahhit, küçük müteahhit konusuna 
gelince: Bu konu aslında sadece sari olan inşaatları 
içine alır; yani senesi içinde biten inşaatları bu ko
nu içine almaz. Büyük müteahhit, küçük müteahhit 
ayrımı nereden çıkıyor; bunu ben anlamıyorum? 
Böyle bir şey mümkün değil. Küçük inşaat işleri za
ten senesi içinde bitiyor. 1984 yılı içerisine kalan 
küçük inşaat 'işi yok ki. Böyle bir iddia da doğru 
değil. Ama 1984 yılının başında bir iş almışsa biz 
onu dahil ettik; bu kararnamenin çıkış tarihiyle il
gili değildir. Tasfiye hakkı da 1984 yılının başından 
itibaren geçerlidir. Hatta, eğer bir iş 1984 yılı ba
şında bu kararname çıkmadan evvel feshedilmişse, 
o fesih dahi tasfiye haline dönüştürülmüştür. Bu ba
kımdan ben sayın arkadaşımızdan kararnameyi oku
masını rica ediyorum. Yani söylediği iddiaların hiç
biri varit değildir. 19841ten daha geriye gidilmemiş
tir, o doğrudur. Ama 'gitmek için gerekçe de yoktur. 
Eğer 'gitseydik burada tenkit edilmemiz lazımdı. 

Bunları tavzih etmek istiyacmı duydum. Arz ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
2 nci soruya geçiyoruz. 
2. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/122) 

BAŞKAN— içtüzüğün 97 nci maddesine göre, di
ğer milletvekili arkadaşlarımızın sözlü soruları bulun
ması sebebiyle, bu sözlü soru önergesini erteliyoruz. 

3 üncü soruya geçiyoruz. 
3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele

diye teşkilatı olmayan köylerde ispirtolu içki satış
larının yasaklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü so
rusu ve İçişleri Bakanı AH Tanrıyar'ın cevabı (6/134) 

BAŞKAN — Sayın Camver, buradalar. 
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Başbakan veya adına cevap verecek sayın ba- . 
kan?... 

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 
— Buradayım efendim. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : I 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdakii sorularımın Baş/bakan Sayın Turgut 

özal tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz edenim. 8.8.1984 

Adana Miletvekili 
Cüneyt Ganver 

Belediye teşkilatı olmayan köylerde bira ve şarap 
dahil tüm ispirtolu itkilerin satışlarının yasaklanması 
ile ilgili yönetmeliğin yayınlandığı haberi üzerine, 
özelikle yasak kapsamına giren köylerde birtakım 
tepki ve huzursuzlukların oluştuğu haberi, 5 Ağus
tos tarihli gazetelerde yer almıştır. I 

1. Her şeyin Türkiye'ye girişini ve tüketilmesini 
serbest bıraktığınız iktidarınızda, özellikle köylerde 
içki tüketimini yasak etmenizin, kendi ekonomik sis
teminizdeki yerini ve gereğini açıklar mısınız?. 

2. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan 
köyden - kente akın sonucu oluşan çarpık kentleşme
yi önlemek amacıyla köye dönüşe prim verilmesi ge
rekirken, za'ten olumsuzluklarla dolu köy yaşamım I 
yeni yasaklarla donatmanın uzun vadede çıkarabile- I 
ceği sonuçlar önceden düşünülmüş müdür?. I 

3. iktidar olduğunuzdan beri köylümüze yeterin- I 
ce ve zamanında kredi, taban fiyat, ucuz gübre ver- I 
mediniz. Köylüye Olan borçlarınızı bono üle ödüyor- I 
sunuz. Buna karşılık köylüye yeni vergiler getirme I 
çalışmaları içindesiniz. Tüketim maddelerindeki fiyat I 
artışlarının sebebini üretici köylüye yükiüyerek sebze 
ve meyve ithal hazırlığı içindesiniz. Bütün bunlara I 
karşılık arpa üreticisine birayı, üzüm üreticisine ra- I 
acıyı, şarabı çok görüyor ama viski ithaline izin veri- I 
yorsunuz. ıSerbest piyasa ekonomilerinde fedakârlık 
yalnızca geriiş halk kitlelerinden mi beklenecek ve 
sefayı yalnızca mutlak bir azınlık mı sürecektir?. I 

4. Belediyesiz köylerde alkollü içki satışını ya- I 
saklama haberi üzerine köylü yurttaşların bu ihtiyaç- I 
larıni karaborsadan gidermek zorunda kalmaları kar- I 
şısında ne gibi önlemler aldınız?. Karaborsayı ve sto- I 
ku önleme konusunda* tedbirleriiniz var mıdır?. I 

5. Turistik sayılan köylerde bu yasak İle ilgili 
doğabilecek bürokratik kargaşayı önleme hususunda, I 
özellikle turizm mevsimi içerisinde olduğumuz göz- I 
lenerek uygulamaya bir açıklık getirilmiş midir?. Ya- | 
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sağın kapsamına giren ancak turistik 'bölgelerde bu
lunan köylerde nasıl jbir uygulama yürürlüğe konmuş
tur?. 

6. 1984 Türkiye'sinde serbest piyasa ekonomisini 
savunan (bir Hükümet Başkanı olarak halikımıza ya
saklama, ceza ve olabildiğince az ücret dışında ver
meyi düşündüğünüz ekonomlilk ve sosyal haklar var 
mıdır?. 

7. Okullarda Arapça öğretimii koymak, spor bay
ramlarında genç kızlarımızın kıyafetleri ile uğraşmak, 
türban - başörtü mücadelesi verilmesine göz yum
mak, bira kavgası adı altında çeşitli gruplara mesaj 
vermek, özlelikle Araplar ile şirketler kurmak, Arap 
turistlere geleneklerimize aykırı turistik hizmetler su
nulmasına seyici kalmak ve şimdi de alkollü içki tü-
ketiknini vatandaşlarımızın yalnızca belli bir kesimi
ne yasaklamak alkolizm ile mücadelenizin bir parçası 
mıdır?. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar, 
buyurun. 

HAZIM KUTAY '(Ankara) — Sayın Başkan, so
ru sahibi Cüneyt Ganver kürsüde bulunduğu sürece 
bu eözlü soru görüşülemez. Lütfen aşağı insinler, on
dan sonra görüşülsün. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, sayın bakanın ce
vabına karşı görüş bildirmediği takdirde burada otu
rurlar, soru cevaplandırılmış olur. Eğer görüş bil
dirirlerse, yerine başka bir arkadaşı Divana davet 
edeceğiz. 

Şu anda gereği de yapılmış efendimi 
Buyurun Sayın Bakan, 

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (istanbul) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Cüneyt 
Canver'in sözlü sorusuna cevap veriyorum. 

Bakanlar Kurulunca 17.5.1984 tarihinde 84/8100 
karar sayısıyla kabul edilip, 9.7.1984 tarih ve 18453 
sayılı Resmî Gazetede yayımı ile yürürlüğe giren, 
«İçkili Yerlere Verilecek izinlerde Göz önünde Bu
lundurulacak Esasları Gösterir Yönetmelik» açık ola
rak kadehle içkili her türlü alkollü içkinin satışını 
yapacak yerlerin ve bu yerlerin bulunacağı içkili yer 
bölgelerinin belli sınırlar içinde tespiti ve izne bağ
lanması amacıyla düzenlenmiş olup, daha önce aynı 
konuyu düzenleyen 21.5.1949 gün ve 7212 sayılı Res
mî Gazetede yayımlanan yönetmelik ve değişiklikle
rini yürürlükten kaldırmıştır. 

Mezkûr yönetmeliğin (8/a) maddesinde yer alan; 
«Belediye teşkilatı bulunmayan yerlerde içkili yer 
bölgesi tespit edilemez, İçkili yer bölgesi haricinde 
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ve içkili yer bölgesi tespit edilmeyen mahallerde iç
kili yer açılamaz» hükmü, yürürlükten kaldırılan yö
netmeliğin 3 üncü maddesi üçüncü fıkrasında aynı 
yasağı ihtiva eden hükmün tekrarıdır. Yeni yönetme
likle ek bir yasaklama getirilmemiştir. Ancak, 14.6.1984 
gün ve 3023 sayılı Kanunun 1. inci maddesine da
yanılarak, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılan 
ve 4 Ağustos 1984 gün ve 18479 sayılı Resmî Gaze
tede yayımı ile yürürlüğe giren yönetmelikle ispirto, 
bira ve şarap dahil her çeşit ispirtolu içki satmak is
teyenlerin Tekel İdaresinden almaya mecbur olduk
ları satış ruhsatıyla ilgili işlemlerde aranılacak usul 
ve esaslar düzenlenmiş olup, kapalı içki bayilerinin 
müracaat ve bayilik şartları, açık içki satıcılarında 
aranacak şartlar bu yönetmeliğin 4 üncü maddesinde 
belirtilmiştir. 

Yine aynı Yönetmeliğin (5/b) maddesi, belediye 
teşkilatı bulunmayan köylerde içkili yerin açılamaya
cağını, kapalı şişe ile dahi olsa ispirtolu içkilerin sa
tılamayacağını ve ruhsat verilemeyeceğini hükme 
bağlamıştır^ 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetimiz köyü ve 
köylüyü kalkındırmayı, içki satışını serbest bırak
mak suretiyle değil, köylere yatırımları kaydırmak 
suretiyle yapmayı düşünmektedir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Köylerde bira satışının serbest bırakılması, her 
köyde bir birahane açılması köy gençlerini tembel
liğe ve uyuşukluğa sevk etmiş ve asayişin bozulma
sına sebebiyet vermiştir. Pek çök ilimizin valisinden 
alınan bilgilerden bu sonuca varılmıştır. Kaldı ki, 
söz konusu kanun değişikliği yapılmadan önce de 
köylerde açık kadehle içki satışı kanunla yasaklan
mış durumda idi. Daha önce biranın alkollü içki 
sayılmaması köylerde satış imkânını vermiştir. Son 
yapılan değişiklikle biranın, kanunla alkollü içki 
sayılması sonucunda, yönetmelik kanuna uygun ola
rak yeniden düzenlenmiştir. Turistik belgeli yerlerde 
içki satışı bu kanun ve yönetmeliğin dışında sayıl
mıştır. Bu tür yerlerde içki satışı yapılması isteniyor
sa, söz konusu kanundaki şartların yerine getirilmesi 
yeterli olacaktır. 

Köylerde karaborsa içki satışlarının olduğuna dair 
bugüne kadar Bakanlığıma bir bilgi intikal etmiş 
değildir. 

Saygılarımla efendim.. (ANAP sıralarından alkış
lar.) 

t BAŞKAN — Sayın Cüneyt Canver, Sayın Ba-
I kanın beyanlarına karşı görüşlerinizi bildirmek ister 
I misiniz? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Evet efendim. 
I BAŞKAN — Buyurun. 
I Beş dakikayı geçmemek üzere cevaplandırılmasını 
I ve özellikle, sadece arkadaşımızdan değil, bütün mil-
I letvekillerinden İçtüzüğün 70 inci maddesinin işietil-
I meşine Başkanlığımıza fırsat verilmemesini özellikle 
I rica ediyorum. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
I değerli üyeler; köylerde içki satışının yasaklanması ve 
I köylerde asıl olanın yatırımları teşvik etmek ve köy-
I lüyü kalkındırmak olduğunun söylenmesi çok güzel 
I bir temenni. Ancak, IMF buyrultuları doğrultusunda 
I zaten yatırım hızı sıfıra yaklaştırılacağına göre köye 
I yeni bir yatırım yapmanızı da beklemek mümkün de

ğil. 
I Şimdi, sözü edilen, 84/8100 karar sayılı Yönet-
I melik, öncelikle dayanak yönünden incelendiğinde 
I ortaya ilginç bir tablo çıkmaktadır. Mezkûr yönet-
I melik, 4 Temmuz 1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis 
I Vazife ve Salahiyet Kanununun 7 nci maddesine, yi

ne 3 Nisan 1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediyeler Ka-
I nununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına ve 24 

Nisan 193Ö tarih ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha 
I Kanununun 166 ve 178 inci maddelerine, yine 8 Ha-
I ziran 1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirtolu İçkiler Ka-
I nununun 19 uncu maddesine, son olarak da, 5 Ocak 

1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu-
I nunun 61 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak ha

zırlanmıştır. Yani, 1984 Türkiye'sinde hazırlanan bir 
I vönetmeliğin dayanağı olan yasaların, bize en yakın 
I olanı, bundan tam 23 yıl önce çıkarılan bir yasadır. 
I Yine bu yönetmeliğin dayanağı olan yasaların içeri-
I sinde günümüzden 54 yıl önce çıkarılmış olanları da 
I vardır. 

I Sayın üyeler 54 yıl, dünya ve ülkemiz tarihinde 
I küçümsenmeyecek yıllardır. Bu büyük zaman dilimi 
i içerisinde dünyada ve ülkemizde çok şey değişmiş ve 
I değişmektedir, özellikle ülkemizde birçok yasa ve 

yönetmelik, olayların gerisinde kalmıştır. Sözü edilen 
I bu yönetmelikte de, işte böyle çağdışı yasalara dayalı 
I ve uygulanma kabiliyeti olmayan bir yönetmeliktir. 
I İçki içmek, isteğe ve özellikle günümüzde maddî 
I Olanaklara bağlı bir durumdur. Alkolizmle mücadele 
I ise, salt içki satışının yasaklanmasına bağlı olamaya-
I cak kadar geniş boyutlu bir mücadeledir. Kişilerin 
I belirli yerlerden içki temin edememeleri ile içki tüke-
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timinin azalabileceğini ummak, kanımca hayalciliktir. 
Siz Devlet olarak içkiyi üreteceksiniz, ithal edeceksi
niz ve sonra halkın belirli yörelerde yaşayan kesimi
ne, «Size yasak» diyeceksiniz. Tüm bunlar, alkolizm
le mücadeleden uzak ve geçici tedbirlerdir. Kaldı ki, 
yasaklama her ne ad altında olursa olsun, toplumun 
hoşuna gitmeyen bir olgudur. Her yasaklamanın al
tında gizli, teşvik edici bir yön vardır. İçkinin kötülü
ğünü rasyonel bir biçimde ve sürekli olarak ortaya 
koyduğumuz takdirde kendiliğinden tüketimde bir ya
vaşlama zaten görülecektir. 

Ayrıca bu yönetmelik, yeni kargaşa ve karışıklık
lara yol açacaktır, özellikle turizm bölgelerinde, o 
yöre amirlerinin tutumları çoğu zaman hayret verici 
durumları ortaya çıkaracaktır. 

örneğin, bir turizm işletmesi içki satabilmek için : 
«a) Turizm işletmesi belgesi almak, 
b) Kadehle içki satılmasında genel güvenlik ve 

asayiş yönünden bir sakınca bulunmamak, 
c) Belediye sınırları veya içkili yer bölgesi dı

şında, kadehle içki satılması istenen yerlerin (a) ve 
(b) bentlerinde yazılı özellikleri haiz olup olmadık
ları mahallin en büyük mülkiye amiri başkanlığında 
en büyük kolluk amiri, Bayındırlık ve İskân Bakan
lığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyet 
tarafından mahalline gidilerek müştereken düzenlen
miş bir rapor bulunmak,» Bu durumda çdk kişi her
halde içki içmekten de sayenizde vazgeçecek. 

Bir de müsaadenizle olayı şu yönden incelemek 
istiyorum :" 

Bölge tespitinde sınırlamalar. 
(a) maddesi, «Belediye teşkilatı bulunmayan yer

lerde içkili yer bölgesi tespit edilemez» diyor. 
(b) maddesi de zaten, «Hükümet, belediye, kara

kol, kışla, her derecedeki özel ve resmî bütün öğre
tim ve eğitim kurumları, öğrenci yurtları, her nevi 
sanat müesseseleri, maden ocakları, mabetler, inşaat 
yerleri, genelevler, spor kulüpleri ve diğer gençlik 
birlik ve teşekkülleri yakınında içkili yer 'bölgesi tes
pit edilemez» diyor. Ayrıca buna, «Belediye teşkilatı 
bulunmayan yerlerde içkili yer bölgesi tespit edile
mez» demenin kanımca bir anlamı yok. 

Son olarak şunları söylemek istiyorum : Tüm 
bunları yapacağımıza, Önce çağ dışı kalmış Köy Ka
nununu değiştirelim. 

Bir örnek vermek isterim. Bugün bir köylü vatan
daşımız, düğün yapmak için izin almak mecburiye
tinden en azından kurtarılmalı. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından alkış
lar), 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 
4 üncü soruya geçiyoruz. 
4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver in, pasa

port almak için müracaat eden vatandaşların duru
munu incelemek üzere kurulduğu iddia edilen komis
yonun tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/135) 

BAŞKAN — Sayın Cüneyt Canver'in sözlü soru
sunu İçtüzüğün 97 nai maddesine göre erteliyoruz. 

5 inci soruya geçiyoruz. 
5. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, İsken

derun Demir - Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla 
alman kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) 

BAŞKAN — Bir ay mehil verilmiş bulunduğun
dan soru önergesi erteleniyor. 

6 ncı soruya geçiyoruz. 
6. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 

ayçiçeği ürünü taban fiyatının artırılmasına ilişkin 
sözlü sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin 
Cahit Aral'ın cevabı (6/137) 

BAŞKAN — Sayın Muhittin Yıldırım?.. Burada. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sa

yın Cahit Aral tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygı ile arz ederim. 13.8.1984 

Edirne Milletvekili 
Muhittin Yıldırım 

1984 ayçiçeği ürününe 95 TL. destekleme taban 
fiyatının zamansız belirlenmesinden sonra tarım gir
dilerinin büyük bir hızla artmasıyla ayçiçeği taban 
fiyatları bugün, enflasyonun çok gerisinde kalmıştır. 

Trakya Bölgesinin anaüriinlerinden biri olan ay* 
çiçeği için iyi belirlenmeyen taban fiyatlar geleceik 
yıllarda üreticilerimizi etkisi altına alarak ekim alan
larının daralmasına neden olacak ve yağ ithal etmek 
zorunda bırakacaktır. 

Üretici çiftçilerimizin mağduriyetlerini gidermek 
için ayçiçeği taban fiyatının 140 ila 150 TL.'na artı
rılmasını düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı; 
buyurun. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin muhterem üyeleri; Edirne MÜletvekilimiz Muh-
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terem Muhittin Yıldırım Beyin sözlü sorusunu ce
vaplandıracağım. 

Malumunuz olduğu veçhile bazı maddelerin ta
ban fiyatları hükümet tarafından ilan edilmektedir. 
Bu meyanda ayçiçeğinin Hükümetimiz tarafından ta
ban fiyatı ilan edilmiş ve bu ilandan sonra da, taban 
fiyatının aslında bir değişiklik olmamasına rağmen, 
Türkiye'nin ve dünya fiyat konjonktürünün değişimi 
muvacehesinde taban fiyatı tatbikatı bazı değişikliğe 
uğramıştır. 

Evvela Yüce Meclise kısaca şunu arz etmek is
terim: Malumunuz olduğu üzere Türkiye'nin bitkisel 
yağ tüketimi -600 bin ton civarındadır. Bunun bir 
kısmı margarin, diğer bir kısmı da sıvı yağ olarak 
kullanılmaktadır. Bu sene yapılan tahminlere göre, 
ekim alanının yüzde 17 artışı, Karadeniz mıntıka
sında da özel olarak desteklediğimiz ayçiçeği ekiminin 
sağlanması ve bir kısım fındığın da yağlığa ayrılması 
sebebiyle; aynı zamanda palm oil olarak ithal et
mekte olduğumuz 15 bin tonu da nazarı itibara al
dığımızda, her yıl 150 - 160 bin ton olan açığımızın 
- ki bu açığı ithal ederek kapatmaktayız ? bu yıl 
içerisinde, yeni sezona kadar takriben 50 bin ton 
civarında olacağını müşahade etmekteyiz. Ümit ederiz 
ki, bu tahminimizde aldanmayalım. Öyle zannediyoruz 
ki, hasat kesin olarak belli olur olmaz, eğer daha 
fazla tedbir alınması gerekiyorsa Hükümet taraflın
dan zamanında yeterli ve gerekli tedbir alınacaktır. 

Sayın milletvekillimiz, 31.3.1984 günlü Resmî Ga
zetede 95 Türk lirası olarak ilan edilen taban fiyatı
nın biraz erken ilan edilmiş olduğunu ifade buyur
dular; fakat müstahsil önceden ilanını beklediği için 
o tarihte ilan etmiştik. Fakat, gerek dünya piyasa 
fiyatları, gerekse Türkiye'deki fiyatlar karşısında ta
ban fiyat tatbikatını 110 liradan başlatmış durumda
yız. Bugün 110 lira olarak tatbik edilen fiyattan ve 
aynı zamanda da kooperatif tarafından müstahsile 
«'ileride bir kâr doğduğu zaman risturn yapılacaktır» 
vaadiyle de şu dakika gerek Trakya'dan ve gerekse 
Karadeniz Binliğinden mubayaa devam etmektedir. 
Birlikten aldığımız rakamlara göre şu dakika 117 500 
ton ayçiçeği çekirdeği birliklerimize varmıştır. 

Ümit ediyoruz ki, bu ayın sonuna kadar bu mik
tar 200 bin tonu geçer. Geçen seneki tatbikatta 61 
lira taban fiyatı ilan edilmiş olmasına rağmen, bıla-
hara 11 lira risturn yapılmış ve köylü 72 lira taban 
fiyatından ürününü değerlendirmiştir. Bugün de ta
ban fiyatı 95 lira olarak ilan edilmesine rağmen 110 
lira olarak tatbikata başlanmıştır ve vaat edildiği gibi 
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birliğin ve kooperatifin kazancı nispetinde müstahsile 
tekrar risturn yapılacaktır. 

Bu münasebetle bir hususu daha belirtmek iste
rim. Ayrıca bu sene Türkiye'de malumunuz olduğu 
üzere 10 milyon hektar civarında şekerpancarı 
ekilme sabası mevcuttur. Bunlar münavebeli olarak 
3 milyon 500 bin dönümlük sahaya ekilmektedir. 3 
milyon 500 bin dönümü 3 ile çarparsak 10 milyon 
500 bin dönüm eder. Bunun 3 milyon 500 bin dönü
mü nadasa, kalan kısmı da tali ürün olarak buğda
ya ve arpaya ayrılmakta İdi. Şimdi biz Şeker Şir
ketine yeni bir boyut kazandırarak 550 bin dönüm ci
varında bir mıntıkayı kontrollü olarak ayçiçeği eki
mine ayındık. Aynı zamanda da, birilMeriin çalıştığı 
tarzda tohum vermek suretiyle, 1,5 milyon dönüm
lük Ikısmın ekimini sağlayacağız. 

Eğer bu programı bu sene realize edebilirsek, 
kısmet olursa gelecek sene ayçiçeği yağı ihracatı ya
pan bir memleket durumuna gelmiş olacağız. Buna 
ait de her türlü tedbir alınmıştır. 

Biz, yeni başlatılmış olan bu fiyatla müstahsilin 
mutazarrır olmadığına kaniyiz. Eğer piyasada daha 
yüksek bir fiyatla satılıyorsa, ö takdirde köylümü
zün eline daha fazla para geçiyor demektir. Bun
dan da ayrıca memnuniyet duyarız. Fakat, birlikle
re teslim edilen mal için (köylünün yine bir zararı 
söz konusu olmayacaktır. Çünkü vaadimiz gereği, 
doğacak menfaati köylüye tekrar risturn olarak iade 
edeceğiz. 

Bana bu fırsatı verdikleri için muhterem millet
vekilimize teşekkürlerimi arz eder, Yüce Genel Ku
rula saygılar sunarım. '(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Muhittin Yıldırım, Sayın Ba
kanın cevâbına karşı ıgörüş bildirmek ister misiniz? 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Evet Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldırım; süreniz 
5 dakikadır. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Sayın Baş-
ikan, sayın milletvekilleri; Sayın Gahit Aral Beyin 
yaptıkları açıklamalarından dolayı kendilerine teşek
kür ediyorum,, 

Türkiye'dir tarımın :her gün biraz daha ihmal edil
diği bir dönem geçirilmektedir. Bu sözlü sorumda 
da özellikle ayçiçeği üzerinde durmak istiyorum. 

Gerçekten Hükümetin ayçiçeğine uyguladığı ye
tersiz destekleme alım taban fiyatıyla üretici çiftçile
rimize ne kadar destek 'sağladığı çok iyi anlaşılmak
tadır. Tarım girdiledıne sık sık düzensiz zam yap-
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masıyla, ziraî ilaç, gübre, makine ve elkipmanlann 
süratle fiyatlarının artırılması tarımın ağırlaşması
na, üretici çiftçilerimizin mağduriyetlerinin her gün 
biraz daiha artmasına sebep olmakta, âdeta yalnız
lığa itilmektedirler. 

Tarım ürünlerinin plansız ve verimsiz hale geti
rilişi, hâlâ dededen, atadan kalma orabanja, yani 
halk arasındaki taibiriyle «verem otun müsait, veri
mi düşük ayçiçeği üretimi yapılmaktadır. Bu düşük 
verimli ayçiçeği nedeniyle üreticilerimiz senelerini 
boşa harcamaktadır. Bugün Hükümetimizin, ayçi
çeği verimi için artırıcı çaba göstermeyip, çiftçileri
mizin önüne yığılmış ve tıkanmış olan önlemleri al
madığı anlaşılmaktadır. 

Ayçiçeği ürününe yeterli taban fiyatı verilmediği
ne göre, üretici çiftçilerimizin yüzünü güldürecek ka
liteli ayçiçeği tohumlarının süratle ıslahı ve üretilme
sine gidilmesinde geç kalınmıştır. Aksli takdirde ken
di keödıini besleyen torum ülkesi otaıa durumumdan 
çıkmış oluruz. Düzenlîii üretim plaınlıatmaisımıa giıdiî-
ımediği takdirde tarımdan çok şey kaybetmiş oluruz. 

Bugün tarlasını kira ile işleyen her ayçiçeği üretii-
öisine, Trakya'daki ayçiçeği kuru ziraatının dekar 
başına ortalama verimi 80 kilogram civarındadır ve 
işlediği 'bir dekarın maliyeti şöyledir : Bir dekar tar
lanın yıllık kirası ortalama 3 500 - 4 000 lira; eki
mi yapabilmek için kışlık sürümü 1 000 lira, gübre 
her an değişebilir ortalama 1 500 lira civarındadır, 
ilkbahar sürümü 1 000 liradır; dıskara tırmık 500 
İradır; normal tohumluk 100 liradır -ki düşük alı
yorum- ekim mibzer ile ekildiği zaman 250 lira; ilaç
lama, tekleme, otların temizlenmesi 500 lira; çapa da 
bir dekara 1,5 işçi gittiğine göre 1 500 lira; hasat 
biçerdöver ile 500 lira; tarladan kurutma, havalan
dırma ve dekar başına da 50 Türk Lirası; kuruttuk
tan sonra am'bara taşıma 75 lira; ambardan pazara 
taşıma 150 lira; ayçiçeği saplarının sökümü ve tar
ladan temizlenmesi 75 lira; tarla bekçi ücretli 40 li
ra; hamaliye 50 lira olmak üzere toplam 11 390 Türk 
lirasıdır. Amortisman yülzde 5, stopaj ve vergiler ha
riç ortalama verim 80 kilo. 1101a çarparsak 8 800 
Türk Lirası yapar. Zarar 2 590 Türie lirasıdır. 

Verilen 110 Türk Lirası tatoari fiyatını yetersiz 
buluyoruz. Çünkü, !bu koşullarda taban fiyatının 150 
Türk Lirası civarında olması gerekmektedir. 

Yüce Meclisin üyelerini saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz tohumluk hakkında mütalaa vermek işiti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ne sebeple söz istiyor
sunuz efendim? Görüşlerinize aykırı bir durum mu 
bildirdiler? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buvurunuz Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın milletvekilimiz, to
hum ve aynı zamanda da hasat miktarı hususunda 
herhalde çalışmalarımızdan haberdar değiller. Bu ba
kımdan Yüce Meclise şunu arz edeyim : Geçen se
ne «hybrid» dediğimiz '(Türkçe hibriıt olarak oku
nan) tohumdan 80 ton getirtildi ve bu dağıtılmıştı. 

Hybrüd'ln ekim sahalarında, # kuru arazide veri
min 150 kilo ile 225 Mlö arasında ve sulu arazide 
ise 325 ile 350 kilo arasında dekara verim sağladığı 
müşahade edilmiştir. Hybrid tipinin TürkiyeVe bu 
miktarın üzerinde ithali için onu geçen sene getirmiş 
olan şirket tekrar müracaat etmiş ve bu sene 750 ton 
ithal lisans müsaadesini Tarım Bakanlığından almış
lardır. Ayrıca da Tarım Bakanlığı özel olarak 'bu ko* 
nuda 'hassasiyetle çalışmaktadır ve çok büyük mik
tarda hybrid tohumunu getirecekler. Gene Muhittin 
bey arkadaşımızın bildikleri gibi, orabanja mukavim 
Romanya'dan tohum getirtilmişti. Biz onu da kifa
yetli bulmuyoruz; çünkü hybrid'in yapılan deneme
lere göre verimi çok yüksek olmuştur. Hatta yağ mik
tarı yüzde 43 - 44 değil, 47 ve 48 olarak da şu an 
tespit edilmiş durumdadır. Gerek yağ, gerekse dekar 
başına verimi yönünden hybrid tohumlarının Türki-
ve*ye ithali yönünden hem özel sektör, hem Devlet 
olarak çok 'büyük çapta bir faaliyet göstermiş du
rumdayız. Bunu da malumaten arz ederim. 

Efendim, diğer tarafta sulu ve susuz arazide ya
pılan bu ekim gene yağda da enteresan bir fark or
taya çıkardı. Kuru arazide ve sulu arazide hybrid 
tipi tohumun aşağı yukarı yüzde 3 nispetinde farklı 
'bir yağ verimi tespit edilmiştir. Bu da Türkiye'deki 
sahalara göre \ekimde nazarı itibare alınacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sözlü soru cevaplandırılmıştır. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne konuda usul1 hakkında efendim? 
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PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, İç
tüzüğümüze göre 'bakanın ve milletvekilinin konuş-
masundan sanıra, Saıyın Balkanın tekrar söz alıp dıa sa
yın miîletvek'ilinin, konuşmacının görüşü üzerinde 
mütalaa yürütmeye, yorum yapmaya hakkı yoktur. 
Sayın Bakanı nezaketle dinledik, bir bilgi verdi; ama 
bunu usul haline getirmeyelim. 

'•BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 70 inci mad
desini okuyorum : 

«•Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu gö
rüşten farklı bir görüş kendisine atfolunan Hükü
met, 'komisyon, siyasî parti grubu veya milletvekil
leri açıktama yapabilir ve cevap verebilir.» 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — O başka efendim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Milletvekili, Sayın Ba
kanın görüşlerinden farklı bir görüş atfetmişler, bu
nu da Başkanlığımız İçtüzüğün bu maddesinin 3 üncü 
fıkrasına göre takdir etmiş ve söz vermiştir. Bu 'iti
barla soru önergesi cevaplandırılmıştır. 

PAŞA SARIOĞLU (A£rı) — Sayın Başkan, Mec
liste bu hiç olmamıştır, bilgilerinize arz ederim. Bu 
tatbikat hiç olmamıştır. 

BAŞKAN — Tatbikatta yeni durumlar ortaya 
çıktıkça yeni hadiselere göre Başkanlığım iz takdirle
rini kullanır efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — İlk: defa oluyor. Biz 
İçtüzüğe batğüiıyız efendim; yoksa Sayın Bakamım gö
rüşmesine 'karşı değiliz. Usul haline geliyor. 

'BAŞKAN — 7 nci sıradaki sözlü soruya geçiyo
ruz, 

7. — îzmir Milletvekili Rüştü Sardag'ın, Hükü
metin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki yolsuzluk ile 
ilgili tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/139) 

BAŞKAN — Mdh'iıl verilmesi sebdb'iyile sözlü so
ru önergesi ertetenmtişti'r. 

8 imci saradaki sözlü soruya geçiyoruz. 

8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
17.8.1984 tarihli gazetelerde yeralan demokrasi ile 
ilgili beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/140) 

•BAŞKAN — Sayın Cüneyt Canver'in daha önce 
bulunan sözlü sorusu sebebiyle bu sözlü soru öner
gesi de 'er'lelenmıiştiır. 

9 uncu sıradaki sözlü soruya geçiyoruz. 
9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, gübreye yapılan son zamma ilişkin sözlü so
rusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral' 
in cevabı (6/144) 

BAŞKAN — M'ehiıl sebebiyle... 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

—•• Hayır efendim, mehil' doldu efendim, 15 gün oldu. 
BAŞKAN — Yarın daluyor efendim. 25.9.19-84 

ten 'itilbaıren başlamış. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Sayım Bakan cevap verecekler herhalde. 
BAŞKAN — Sayım Bakan?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Cevap verebilirim efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sözlü soru önergesini 
okuıtuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son gübre zamları dolayısıyla Sanayi ve Ticaret 

Bakam Sayın Cahit Aral tarafından aşağıdaki soru
larımın sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletinizi 
saygılarımla rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

1. Birkaç ay evvel vermiş olduğum önergem ve
silesiyle kamuoyuna yapmış olduğunuz açıklamada, 
«Gübreye kesinlikle zam yapılmayacaktır. Bu konuda 
vermiş olduğu sözlü soru önergesindeki suallerinde 
milletvekilimiz haklıdır» buyurduğunuz halde çiftçi
miz niye 3 ay içinde bu yüksek zammı hak etmiştir? 

2. Yüksek maliyetli ve kısıtlı kredi politikası, peş-
peşe yapılan akaryakıt ve gübre zamları ile Türk çift
çisinin fukara toprakların bekçisi olmaktan kurtula
cağına kani misiniz? 

3. Bu zamlarla tarıma dayalı sanayimizin ve tica
retimizin menfi yönde etkileneceği hakkındaki görüş
lerimize katılır mısırız? 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
. SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, Meclisi
mizin muhterem üyeleri; Sayın Sökmenoğlu'nun da
ha önce Yüce Mecliste bana sorduğu bir soruya ce
vaben, ki o zaman gazetelerde daha evvelce yapılan 
gübre zammının hemen akabinde ikinci bir zam ya
pılacağı yolumda havadisler çıkmıştı ve bu havadisle
re istinaden, o havadislerin yailan olduğunu ve güb
reye asla zam olmayacağım ifade etmiştim. 

Tabiatıyla, 'bunu ifade ettiğim zaman gübrenin kul
lanılma zamanı, yani mevsimi önem teşkil etmektey
di. Çünkü gübre için ben «asıla» dediğim zaman, -na
mütenahi fiyatına zam yapılmayacağı noktasının, el
bette genelde düşünüldüğü takdirde, benim sözümün 
o zaman sağlıklı olmadığı meydana çıkar. 
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Ama şunu ifade edeyim, demek oluyor ki uzun 
müddet, yani bir kullanma dönemini kapsayan za
man içerisinde bu fiyatta bir değişiklik olmayacağını 
Hükümet üyesi olarak beyan etmişizdir. Bu da doğ
rudur ve bu yeni zam önümüzdeki üretim sezonun
da, yani önümüzdeki istihsal sezonunu ilgilendiren bir 
zam olmaktadır. Elbette gelecek sene üretilen malın 
mubayaasında bu yapılan zam mutlaka nazarı itibare 
alınacaktır. Bu suretle köylünün asla mutazarrır ol
maması (kesinlikle sağlanacaktır. iBir rakam arz elde
yim. Kurların değişmesi dolayısıyla bu son zam ya
pılmadan evvel, sübvansiyon ile karşılamak mecbu
riyetinde olduğumuz miktar 215 veya 220 milyar lira 
idi. Bu zammı yaptıktan sonra bu rakam 150 milyar 
liraya inmiştir. Şu an Hükümet olarak halihazırda 
-gübreye 150 milyar lira sübvansiyon yapmaktayız. 
Tabiatıyla bu sene için bu sübvansiyon, elbette bu 
rakam devam ödecektir. Çünkü biz bütçe içerisinde 
gübreye bir sübvansiyon rakamı tefrik etmiş bulun
maktayız. Bu rakamı muhafaza edeceğiz, bunu aşağı
ya düşürme diye bir politikamız söz konusu değildir. 
Her üretim sezonunu bir bölüm olarak mütalaa et
mek mecburiyetindeyiz ve ona göre hareket edeceğiz. 
Yine şu an ben, «fiyat değişmeyecek» dersem, o za
man mutlaka şunun anlaşılmasını Yüce Meclise be
lirtmek isterim : Kesinlikle bu bir kullanım dönemi
ne, üretim dönemine ve safhasına aittir. Bu sebep
ten 'dolayı, bugün artmış olan gübre fiyatım gelecek 
sezonda müstahsilin taban fiyatına inikas ettirece
ğimiz için onlar kesinlikle mutazarrır olmayacaktır ve 
batta yine taban fiyatı bugün de müşahade ettiğimiz 
gibi mutlaka beklenenin üstünde olacaktır. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Milletvekili, verilen cevaba 

karşı görüş bildirmek ister misiniz? 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay>r-

Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iki ay evvel güb
reye yapılan zamlarla ilgili sualime cevap veren Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Sayın Cahit Aral'a (huzurla-
rınızıda teşekkür ediyorum. 

Ancak, daha evvel sorduğum sual Türkiye Büyük 
Millet Meclisi zabıtlarında, -aynen okuyorum- şöyle 
yer almıştır. 

« Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk çiftçisinin ve tarımının geleceği bakımından 

tehlike işareti olan gübrede devlet desteğinin kaldırı
lacağı yolunda çıkan haberler hakkında, Sayın Bakan

dan aşağıdaki sorularımın cevaplandırılması» diyerek, 
sorularımın cevaplandırılmasını istemiştir. 
O zaman Sayın Bakan, «Gübrede kesinlikle sübvan

siyonun kaldırılmayacağını» en azından yeni haşata 
kadar zam yapılacak mı diyerek sorduğum sualime 
karşı da; «Böyle bir şey sözkonusu değildir, Yüce 
Meclise arz ederim» demişti. 

Her halükârda yapılan zamlar Türk çiftçisini peri
şan etmiştir. Yeniden başlayan zam paketlerinin içine 
gübreyi de dahil ederek çiftçimizi bir kere daha peri
şan etmişler ve üstelik gübre de dolar kuruna bağlan
mıştır. Sayın milletvekilleri bu da, zamların gübrede 
sürekli olacağının işareti değil midir? Devlet desteği
nin kaldırılması için aynı yılda gübreye yapılan iki 
zam, kullanımda caydırıcılık getirmiştir. Artan mali
yetler karşısında gübre daha az kullanılıyor. Gübrenin 
daha az kullanılması da istihsalin düşmesine sebep ol
maktadır. Bundan evvel de böyle olmuştur ve 14-15 
milyon ton gübre kullanımı planlanmışken, devamlı 
zamlar sonucu ülkemizde hâlâ 6,5 milyon ton civa
rında gübre kullanılmaktadır. Bizim iddialarımızı ista
tistikler doğrulamaktadır. Yeni hedef 8,5 milyon ton 
olarak belirlenmiştir. Hedeflenen 8,5 milyon ton güb
re kullanımı ile verimi, Avrupa düzeyine çıkarabil
mek mümkün değildir. 

Biz, Hükümetten tarım potlikasını daha ciddî bir 
şekilde ele almasını istiyoruz. Çünkü, tarım yerinde 
sayafken nüfusumuz süratle artmakladır. Hal böyle 
olunca, beslenme sorunu kendini göstermeye başlaya
caktır. Dünyada gıda maddesi ithal etmeyen ve kendi 
kendine yeterli yedi ülkeden biri iken, bugün gıda 
maddesi ithal etmeye başladık. 

Sayın milletvekilleri, tarım nüfusumuzun alınteri-
nin karşılığını alması hem refahtır hem de Türk sa
nayiinin gelişmesidir. Tarımda hedeflerin küçülmesi 
Türkiye'yi aç bırakır. Düşük üretim, hem daha paha
lı beslenmemize hem de buğday, pirinç, ayçiçeği, mı
sır gibi ürünlerde ithalat yapmamıza neden oluyor. 

Muhterem milletvekilleri, gübrede devlet desteği, 
özlediğimiz endüstrileşen bir tarım gelişmesi için şart
tır. Ayrıca tarımda sübvansiyonu kaldırmayı hedefle
yen Hükümetin, zamlarla inleyen Türk çiftçisine da
ha da hasis davranarak enflasyonun gerisinde kalan 
taban fiyatlarıyla köylümüzü tekrar fukara toprak
ların bekçisi yapacağı endişesiyle hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi cevaplandırıl
mıştır. 

10 uncu sıradaki sözlü soruya geçiyoruz. 
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10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, ı 
Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçakçılık olaylarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

BAŞKAN — Bir aylık mehil verilmesi ve süre
nin dolmaması nedeniyle ertelenmiştir. 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana gelen anarşik 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/146) 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

BAŞKAN — Gündemin 11 ve 12 nci sıralarında 
yer alan sözlü sorular, Sayın Sabit Batumlu'ya ait ol
duğundan, içtüzüğümüzün 97 nci maddesi gereğince 
cevaplandırılmaları ertelenmiştir. 

13. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bir bankanın genel müdürünün yapmış olduğu dü
ğüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/148) 

BAŞKAN — Gündemin 13 üncü sırasında yer 
alan Sayın Sabit Batumlu'ya ait sözlü soru önergesi, 
soru sahibi tarafından geri alındığından işlemden çıka
rılmıştır. 

14. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul • Pendik - Kadıköy sahil yolunun yapımı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/149) 

BAŞKAN — Gündemin 14 üncü sırasında yer 
alan, Sayın Sabit Batumlu'ya ait sözlü soru önerge
sinin cevaplandırılması, İçtüzüğümüzün 97 nci mad
desi gereğince ertelenmiştir. 

15. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ka
pıkule operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/156) 

BAŞKAN — Gündemin 15 inci sırasında yer alan 
Sayın Cüneyt Canver'in sözlü sorusu da İçtüzüğün 
97 nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

16. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle ilgili beyanı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

BAŞKAN — Gündemin 16 nci sırasında yer alan 
Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın, sözlü sorusu bir ay 
mehil sebebiyle ertelenmiştir. 

17 nci sıradaki sözlü soruya geçiyoruz. 
17. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gaze

te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/160) 
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BAŞKAN — Sayın Ayhan FıraH .. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi gelecek birleşime ertelenmiştir. 
18. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Hükümetin izlediği dış politikaya ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/161) 

BAŞKAN — 18 inci sırada yer alan İstanbul Mil
letvekili Sabit Batumlu'nun sözlü soru önergesi İçtü
züğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

19. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
<aDünya gençlik yılı» nedeniyle yapılan çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/163) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada yer alan İstanbul Mil
letvekili Günseli özkaya'nın sözlü soru önergesi me
hil verilmesi sebebiyle ertelenmiştir. 

20. .— Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in Fis-
kobirlik Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu ve Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı (6/164) 

BAŞKAN — 20 nci sırada yer alan Kırklareli 
Milletvekili Erol Ağagil'in sözlü soru önergesinin gö
rüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Erol Ağagil?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

21 . 9 . 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Erol Ağagil 

Kırklareli Milletvekili 

«Gülbirlik Genel Müdürlüğü görevini yaparken, 
görevini kötüye kullandığı gerekçesi ile hüküm giyen 
eski Genel Müdür Ali Parıl Sümer, sabah F1SKO-
BİRL1K Genel Müdürlüğüne atanmış, aynı gün öçlen 
saatlerinde ise yürütmeyi durdurma karan alınmıştır.» 
yolunda basında geniş bir haber yer almıştır. 

1. Aynı gün ve aynı Resmî Gazetede atama ve 
mahkeme hükmü yayınlanan Ali Parıl Sümer hak
kında gerekli memuriyete atama soruşturması yapıl
mış mıdır? Yapılmışsa kimler tarafından ve nasıl bir 
bilgi verilmiştir 

2. Bu atama, 25 Eylül 1984 gününe kadar izinde-
olduğu bildirilen Sümer'in bilgisi dışında mı yapılmış, 
yoksa yeni görevden haberdar edilmiş midir? 

3. Aynı gün Resmî Gazetede atama ve mahke
me kararının birlikte yayınlanmış olması Bakanlığı
nız açısından nasıl değerlendiriliyor? 
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BAŞKAN — Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı, bu
yurun. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Ali 
Parıl Sümer hakkındaki sözlü sorusunu cevaplandı
racağım. 

Ali Parıl Sümer, Haziran 1959'da Ankara Üniver
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bö
lümünden mezun olmuştur. Mezuniyetini müteakiben 
İçişleri Bakanlığı maiyet memurluğuna aday olarak 
girmiş, 26.8.1960 tarihinde asaleti tasdik olunmuştur. 
Bu görevinden 4489 sayılı Kanun gereğince ihtisas 
yapmak amacıyla ücretsiz izinli olarak bir yıl süre ile 
Amerika Birleşik Devletlerine gitmiş, orada bu süre 
içerisinde ekonomi ve istatistik öğrenimi görmüştür. 
Dönüşünde eski görevine başlayan adi geçen, daha 
sonra sırasıyla Devlet İstatistik Enstitüsü uzman yar
dımcılığı, Millî Prodüktivite Merkezi sözleşmeli per
soneli, Devlet Yatırım Bankası uzmanlığı ve Kaynak
lar Müdürlüğü görevlerini ifa etmiştir. 

Ali Parıl Sümer, 5217 numaralı sicil dosyasında 
yer alan bilgi ve belgelere göre, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde doktora öğrenimi yap
mış, anılan fakültede doktora yönetmeliğinin öngör
düğü bütürt aşamaları geçerek, 20.12.1972 tarihinde 
ihtisas doktoru unvanını kazanmıştır. 

Ali Parıl Sümer, 7.11.1980 tarihinde 2834 sayılı 
Kanuna göre Gaziantep'te kurulu Güneydoğu Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğüne atan
mış, bu görevden 22.6,1981 tarihinde istifa etmek su
retiyle ayrılmıştır. Bu ayrılıştan kısa bir süre sonra 
da, yine aynı kanun hükümleri çerçevesinde İsparta 
Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatif
leri Birliği Genel Müdürlüğüne getirilmiştir. Ali Parıl 
Sümer'in bu görevi 15.6.1984 tarihine kadar devam 
etmiş, bu tarihte Bakanlığımız merkez teşkilatında 
Araştırma - Planlama ve Koordinasyon Kurulu Uz
manlığına nakledilmiştir. 

Ali Parıl Sümer'in yaptığı öğrenim, müktesebatı 
ve bulunduğu görevler Güneydoğu Birlik ile Gül Bir
lik nezdinde edindiği tecrübeler, üç yabancı dile olan 
vukufu ve ekonomi bilgisiyle FISKOBİRLtK'in stok, 
ihracat ve işletme sorumlarına çözüm getirebilecek 
nitelikleri taşıdığı göz önüne alınarak bu suretle Ba
kanlıktaki dosyasında tayin tasarrufunu önleyici bir 
hali bulunmadığı tespit edilerek bu birliğe atanması 
uygun bulunmuştur. 

Ali Parıl Sümer'in FISKOBİRLIK Genel Müdür
lüğüne atanması bilgisi dahilinde ve muvafakati alı
narak yapılmıştır. Ali Parıl Sümer hakkında daha 
önce görevli bulunduğu Güneydoğu Tarım Koopera
tifleri Birliği Genel Müdürlüğü sırasında, bu birlik 
nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Koo
peratifler Müfettişi Yurdakul Metin ile Kooperatif 
Kontrol Yardımcıları Ömer Karacabey ve Oktay 
Çağlaoğlu tarafından yapılan inceleme ve teftiş so
nucunda bir kısım yönetici ve birlik memurları ile 
birlikte 57 722,85 lira tutarındaki özel masrafların 
bir kısım yemek, çay, meşrubat, lobi, çamaşır ve gar
soniyer gibi birlik kayıtlarına intikal etmesine sebe
biyet verdiği gerekçesiyle Türk Ceza Kanununun 240 
inci maddesine muhalefet suçundan 16.4.1981 tarih 
ve 22 sayılı ihbarnameyle suç duyurusu düzenlenmiş 
ve gereği yapılması için Gaziantep Cumhuriyet Sav
cılığına gönderilmiştir. 

Nitekim, Resmî Gazetenin 12.9.1984 tarih ve 18513 
sayılı nüshasında yayınlanan Gaziantep İkinci Asliye 
Ceza Mahkemesinin Esas No. : 1981/788 ve Karar 
No. : 1984/350 sayılı kararına konu olan davanın 
açılması; mezkûr ihbarname ile ilgili bulunmaktadır. 

Bakanlığımızca Ali Parıl Sümer'in mahkûmiyet 
kararına, ancak 12.9.1984 günü Resmî Gazetede ya
yınlanan ilanla muttali olunmuştur. 

Burada bir hususu Yüce Meclise arz etmek iste
rim : Ziraat Bankası müfettişleri tarafından mahke
meye sevk edilmesi veya savcılığa verilmesi, maale
sef Bakanlığımıza intikal etmemesi neticesinde dosya
sına giren bir evrak da olmamış ve dolayısıyla bizim 
de böyle bir dava takibinin dahi mevcudiyetinden 
haberimiz bulunmamıştır. Dolayısıyla, Ali Parıl Sü
mer'le ilgili olarak gerek Araştırma, Planlama, Koor
dinasyon Kurulu Başkanlığı nezdinde uzmanlık göre
vine atanması sırasında, gerekse FİSKOBİRLİK Ge
nel Müdürlüğüne atanmasına ilişkin işlemlerin ye
rine getirilmesi aşamasında Bakanlığımıza intikal et
miş bir mahkeme kararı mevcut bulunmamaktadır ve 
dosyasında da herhangi bir tahkikat yapılmış oldu
ğuna dair hiçbir kayda rastlanmamıştır. 

Resmî Gazetede yayınlanan mahkûmiyet kararı 
üzerine atama kararnamesi, yürütmeyi durdurma yet
kisine sahip olmam dolayısıyla durdurulmuş ve o gün 
işlemden alıkonmuş ve keyfiyet de Sayın Başbakan
lığa bir yazı ile arz edilmiştir. 

Keyfiyeti Yüce Meclise arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ağagil, cevaba bir görüş bil

dirmek ister misiniz?.. 
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EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Evet Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Ağagil süreniz 5 dakikadır, 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Bakana ver
miş oldukları çok teferruatlı, hakikaten iyi incelenmiş 
bilgiler için teşekkürü bir borç biliyorum. Kendileri
ne, şahsen kendisiyle hiçbir alışverişim olmadığı, tanı
madığım Ali Parıl Sümer'i bana tanıtmış oldukların
dan dolayı ayrıca da şükran borçluyum. 

Vermiş olduğum soru önergesi, hiçbir zaman o şa-
hst* hakkında herhangi bir ikazda bulunmak maksa
dını taşımamaktadır. Ancak takdir edersiniz ki, çok 
iyi vasıfları olduğunu duyduğum ve memnun oldu
ğum bu şahıs hakkında herkese yapılmış olan araştır
ma yapılmış olsa idi, bazı idarî ve hukukî hatalardan 
arınmış olunur idi. Bu maksatla, Hükümeti ikaz için 
bu önergemi vermiş bulunuyorum. 

Malumlarınız olduğu üzere en ufak dereceden bir 
memuriyete dahi atamada çok geniş ve memurun ilk
okul dönemine kadar varan zamanı da kapsayan gü
venlik soruşturması yapılmaktadır. Bu soruşturmaya 
ait formda (sizlerin de malumları olduğu üzere) me
murun bitirdiği okullar dahi Sayın Bakanın izah et
tikleri gibi sorulmakta ve bu yolla öğrencilik yılların
daki tutum ve davranışları dahi incelenmektedir. 

Adı geçen şahsın dosyasına girmemiş olmasına 
rağmen, eğer formda yazılı maddelere göre, bu şe
kilde bir inceleme yapılmış olsa idi, herhalde bu hu
sus ortaya çıkarılabilirdi. Ayrıca, güvenlik soruştur
ması yapanların bu tutumlarından daha önemli iki 
ayrı hususu dikkatlerinize sunmak isterim. 

Birincisi; güvenlik soruşturması formunda yer 
alan memura ait bir beyan bölümü vardır. Bu bölü
mü bizzat memurun kendisi doldurur. Memur bu be
yanında da taksirli suçlar dışında hiçbir suç işlemedi
ğini, mahkeme huzuruna çıkmadığını, mahkûm olma
dığını beyan etmekte ve bu beyanını da imzalamakta
dır. tşte bu nedenle acaba anılan kişi resmî mercie 
karşı bir yalan beyanda mı bulunmuştur? Eğer böyle 
bir durum var ise, Türk Ceza Kanununa göre ayrı 
bir suç oluşturan bu davranışı hakkında bir işlem ya
pılmış mıdır veya yapılacak mıdır? 

İkinci husus; görevi kötüye kullanmak suçundan 
mahkûm olan kişilerin müşterek kararname gerekti
ren görevlere atanamayacaklarına ait amir yasa hük

münün göz ardı edilmiş olmasıdır. Memurun hakkın
daki hükmünün kesinleştiğinin bilinmediği varsayılsa 
dahi muhakemenin devam etmekte olduğu dosyasın
daki belgelerde sabit olması gerekir. Bu durum karşı
sında, mahkeme sonucunun araştırılması asgarî ba
siret gereği iken, bu yola başvurulmamış olması ih
malin ötesinde ve çok üstünde bir kasta karine teşkil 
etmektedir kanaatindeyim. 

Sayın üyeler, konunun diğer önemli bir yönü de 
- basma da intikal ettiği tarzda - mahkûmiyet ve ata
ma kararlarının aynı Resmî Gazetede iki sayfa aralık
la yayınlanmış olmasıdır. 

Büyük bir ekonomik kuruluşta genel müdürlük 
yapmış olan bir kişinin adresi nasıl tespit edilememek
tedir de Resmî Gazete ile aranmaktadır? Hükümete 
bağlı bir kuruluş bu kişi hakkında güvenlik soruştur
ması yaparken" diğer bir kuruluş ise mahkeme ilamını 
tebliğ için kendisini bulmak bir yana, adresini dahi 
bulamamaktadır. Bu çelişki, bence hükümet etme cid
diyetinin derecesini göstermektedir. Yoksa - yoksayı 
biraz şüphelenerek söylüyorum - her iki kararın ayni 
Resmî Gazetede yayınlanması Hükümeti oluşturan 
siyasî kanatların bürokrasideki uzantılarının Hükü
mete bizatihi bir azizliği midir? 

Sayın üyeler, demin de arz ettiğim gibi sözlü so
rumun amacı kesinlikle bu şahıs hakkında, kendisiy
le herhangi bir alıp verdiğim olduğundan dolayı de
ğildir. Konuya Hükümetin dikkatini çekerek daha ba
siretli davranışlar içerisinde, kendilerini yıpratmadan 
görev yapmalarım sağlamaktır. 

Bu duygular içinde hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Sözlü soru önergesi cevaplandırıl

mıştır. 
21 inci sıradaki sözlü soruya geçiyoruz. 
21. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 

1 Ocak - 25 Eylül 1984 tarihleri arasında Emniyet 
Genel Müdürlüğüne alınan personele ilişkin sözlü so
rusu ve İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar'ın cevabı (6/167) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Avni Sağesen bura
dalar mı? Buradalar. 

Sayın' Bakan buradalar mı Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin içişleri Bakanı Sayın Dr. 

Ali Tannyar tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hüseyin Avni Sağesen 

Ordu Milletvekili 
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1. 1 Ocak - 25 Eylül 1984 tarihleri arasında Em
niyet Genel Müdürlüğüne alınan yeni personel (Ha
deme, polis, bekçi ve diğerleri) adedi nedir? 

2. Personel alımlarında uygulanmakta olan yön
tem ve kıstaslar nelerdir? 

3. 1 Ocak - 25 Eylül 1984 tarihleri arasında 
Emniyet Genel Müdürlüğüne alınan yeni personelden 
Ordu İli nüfusuna kayıtlı olanların sayısı nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın' Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Hüseyin Avni Sağesen'in sözlü sorusunu cevaplan
dırıyorum. 

1 Ocak - 25 Eylül 1984 tarihleri arasında Emni
yet Genel Müdürlüğünün açık bulunan polis okulu 
müdürlüklerine, meslek öncesi eğitim görmek üzere 
4 547 polis adayı atanmış ve bunlardan 109 unun 
Ordu İli nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. 

Bu meyanda, yardımcı hizmetler sınıfında mün
hal durumda olan 750 adet hademe, bin adet çarşı 
ve mahalle bekçisi unvanlı kadrolar, ihtiyaç durum
larına göre valiliklere dağıtılmıştın 

Emniyet Genel Müdürlüğü . hizmet sınıflarında 
münhal bulunan kadrolara 3201 sayılı Emniyet Teş
kilat Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ve Emniyet Teşkilatında Bir Memuriyete tik Defa 
Atanacaklar İçin Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sı
navları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 
atama yapılmaktadır. 

Belirtilen tarihler arasında Ordu İline 3 hademe, 
25 çarşı- ve mahalle bekçici ve 1 teknisyen kadrosu 
tahsis edilmiş olup; 3 hademe ve 25 çarşı ve mahal
le bekçisi kadrolarına Ordu İli nüfusuna kayıtlı per
sonel alınmış ve 1 teknisyen kadrosuna henüz atama 
yapılmamıştır. 

Saygılarımla 'bildiririm. 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, cevaba karşı gö

rüş bildirmek ister misiniz? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Teşek

kür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, saym milletvekilleıı; bu sözlü so

ru önergesini vermemin veya bu sözlü soru önerge
sini yöneltmeye beni sevk eden sebep; Ordu'da bu
lunduğum günlerde vatandaşlarımın bana olan şikâ
yetlerinden ileri gelmektedir. 

9 . m u 1984 O : 1 

Emniyet teşkilatına alınmakta olan personelin, 
özellikle polislerden Ordu nüfusuna kayıtlı olanla
rına tereddütle bakıldığı ve bir ayrıcalığın var oldu
ğu şeklinde idi. Nitekim, Sayın Bakanımın verdiği 
rakama göre «4 547 polis adayından 109'unun Or
dulu olduğu» şeklinde ifadeleri, Ordulu olmanın bu 
teşkilata • girmek için başlıbaşına bir sakınca ol
duğu imajını doğrulamaktadır. (ANAP sıralarından 
«Aaaa...» sesler') 

4 547 polis adayı içinden 109 kişi Ordulu bey
efendi. Bunu nüfusa oranlarsak 600 küsur eder, il 
adedine bölersek yine 10'a yakın bir rakam eder. 

TALAT SARGIN (Tokat) — Böyle neticeye bu 
tahlille gidilmez. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Ra
kamlar ortada efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşılıklı ko
nuşmaya imkân vermeyelim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Efen
dim bir hususu arz etmek istiyorum; bir taraftan 
milletin bütünleştirilmesi, bir taraftan ayrıcalıkların 
ortadan kaldırılması, öbür taraftan bölücülüğün yok 
edilmesi şeklinde girişimlerimiz var, Devlet büyük
lerinin, bizatihi Devlet Başkanımızın bu konuda be
yanları var, öbür tarafta böyle bir uygulama, Or
dulu olmanın bir nevi suç olduğunu bize göstermek
tedir. 

Daha başka olaylar var; televizyonda 12 Eylül 
Harekâtı ile ilgili program göstefilrken, dönüp do
laşıp devamlı Ordu'daki olayları vermek, bunun ya
nında Ordu dışında sanki hiç olay olmamış gibi gös
termeye çalışmak yine bu ayrıcalığın bir başka per
desini göstermektedir. Ordulu olarak bundan sıkıntı 
duymaktayız, Ordulular bundan şikâyetçi olmakta
dırlar. 

Esasında bunu arz etmek üzere bu soruyu yö
neltmiş bulunuyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, 
22 nc'i sıradaki sözlü soruya geçiyoruz. 
22. -*- Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

hayvan hastalıklarına karşı kullanılan aşıların itha
line ilişkin sözlü sorusu ve Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakanı H. Hüsnü Doğarim cevabı (6/J68) 

BAŞKAN — Saym Ertuğrul Gökgün?.. Bura
dalar. 

Sayın Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı?.. Bu
radalar. 

Sözlü soru önergesini okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Tarım Orman ve Köy işleri 

Bakam tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için 
gerekli işlemin yapılmasına müsaadelerinizi arz ede
rim. 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın Milletvekili 

29 Aralık 1983 tarih ve 18266 sayılı Resmî Gaze
tede yayınlanan 1984 yılı ithalat rejimi kararma göre 
hayvan hastalıklarına karşı kullanılan aşılar libere 
mallar arasında bulunmaktadır. Buna göre : 

İ. Bu yıl yurt dışından hayvan hastalıklarında 
kullanılan hangi aşılar, ne miktarda, hangi gümrük 
kapısından ithal edilmiş, fennî yönden ne gibi bir iş
leme tabi tutularak kullanılmıştır? 

2. ithal edilen aşıların ne kadar dozu, yurdun 
hangi bölgelerinde kullanılmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, cevaba karşı gö
rüş bildirmek ister misiniz? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Evet Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; sözlü soruma cevap veren 
Sayın Tarım Orman ve Köy işleri Bakam Hüsnü 
Doğan'a huzurunuzda teşekkür ederim. Cevap ben
ce, sorumun bütününü kapsamamaktadır. 

29 Aralık 1983 tarih ve 18266 sayılı ithalatı Dü
zenleyen Kararnameye göre, hayvan hastalıklarında 
kullanüan aşılar liibere mallar listesine alınmıştır. Bu 
büyük hatadır ve Tarım Orman ve Köy işleri Bakan
lığının görevleriyle çelişmektedir. Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanlığı bu kararnamede bir nevi kendi 
görevini unutmuş görünmektedir. Çünkü 1234 sayılı 
Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu ve son olarak yur
dumuzda Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığının 
düzenlemesiyle ilgili kanun hükmündeki kararname
lere göre, hayvan hastalıklarına karşı kullanılan 
biyolojik maddeleri üretmek, üretimine izin vermek, 
standartlarını ve özelliklerini tespit etmek, ithal, ta
şıma ve muhafaza şartlarım tespit etmek, imalatına 
ve satışına izin vermek, kontrol etmek, kısmen veya 
tamamen yasaklamak Tarım Orman ve Köy işleri 
Bakanlığının görevidir. Bunun libere mallar içerisin
de mütalaa edilmesi hem fennî yönden, hem de gö
rev yönünden büyük hatadır. Bu hatanın son zaman
da farkına varılmıştır ki, ithalat kararı alındıktan 
10 ay ve sorum tevcih edildikten sonra aşıların yurt 
içerisinde ithali hususundaki tebliğ 4 Ekim tarihinde 
neşredilmiştir, bunu Sayın Bakan huzurunuzda belirt
miştir; bu hatanın anlaşılmış olması da büyük fayda 
sağlayacaktır. Bu tebliği yayınladıkları için kendile
rine teşekkür ederim. 

Yalnız, seçim bölgemdeki köylerde gezerken köy
lü vatandaşların heybelerimin gözünde üzerinde eti
ket yapıştırın çeşitli aşı şişeleri gördüm. Aşılar hiç
bir zaman bu tarzda ithal edilemez ve kullanılamaz. 
Bunların fennî yönden kullamlabilmes'i için; ithali, 
şişelerin kontrolü, üzerinde kullanma müddetleri, son 
kullanma tarihleri belirtilecektir. Fenni yönden uy
gulama da bir veteriner hekim nezaretinde aşı tat
bikatından anlayan kişi tarafmdan tatbik edilecektir. 
Bu televizyon gibi, makine gibi, herhangi bir imal 
mail gibi lalettayin bir madde değildir, biyolojik 
maddedir. Bunun tehlikesi büyüktür; üzerine her eti
ket yapıştırılan şişe yurda sokulursa millî sağlığımız, 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; Aydın Milletvekili Sayın Ertuğ
rul Gökgün'ün, bu yıl yurt dışından hayvan hasta
lıklarında kullanılmak üzere ithal edilen aşılarla ilgili 
sorularım cevaplandırmak üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. Bana bu konuda açıklama fırsatı verdik
leri için Sayın Gökgün'e teşekkür ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 1984 Yılı ithalat Reji
mi Kararnamesine göre libere mallar listesinde bu
lunan hayvan hastalıklarına karşı kullanılan aşılar, İz
mir Gümrük Kapısından ithal edilmiştir. Bu aşıların 
ithali sırasında ithalatçı firmanın ibraz ettiği, üretil
diği laboratuvar ve ülkede yapılan kontrollere ait ra
porlara itibar edilmiştir. 1984 yılının başından 
I Ekim 1984 tarihine kadar İzmir Gümrüğünden 
hayvan hastalıklarına karşı kullanüan aşılardan 
II 800 doz new castl, 1 400 000 doz marec ve diğer 
muhtelif aşılar olmak üzere toplam 18 825 000 doz 
kanatlı aşısı ithal edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, İthal edilen bu aşılar genel
likle tavukçuluğun gelişmiş olduğu izmir ve İstanbul 
gibi iller başta olmak üzere, Ege ve Marmara böl
gelerinde kullanılmıştır. Aşı ithalini bir esasa bağla
mak ve kontrolünü sağlamak maksadıyla, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ile de işbirliği yapılmak su
retiyle bir tebliğ hazırlanmış olup, 4 Ekim 1984 tarih 
ye 18535 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Ba
kanlık olarak bu konunun üzerinde önemle durduğu
muzu belirtir, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla 
selamlarım. (Alkışlar) 
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millî savunmamız ve millî ekonomimiz yönünden 
büyük felaketler doğabilir. 

Hayvancılık yönünden dünyanın eh zengin ülke
lerinden birisiyiz. Şöyle kısaca, verim yönünden aşı
nın önemini ifade etmek için arz etmek istiyorum : 
Yılda 980 438 ton et, 7 093 166 ton süt, 55 bin ton 
yapağı deri vesaire bunların dışında mal1 ve gıda 
maddesi üretilmektedir. Bunları para olarak değer-
lendirdiğirniz takdirde eti 980 438 000 000 lira, sütü 
709 931 660 UOO lira olarak hesapladığımız ve de
riyi, tiftiği, kılı da buna eklediğimiz zaman 2 trilyon 
liralık bir gelirle karşı karşıya geliriz ki, bu büyük 
bir gelir kaynağıdır. Bu kaynak, milletimizi en dar 
günlerinde ayakta tutan, geçimini sağlayan, bilhassa 
Doğu Anadolu halkını istihdam eden, onların köy
lerde kalmalarını sağlayan önemli bir kaynaktır. 
Endüstriyel yönden bu kaynak nazarı dikkate alın
madığı için bugün biz petrolün sıkıntısını çökmek
teyiz. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, sözlerinizi toparla
manızı ve sözlü soru çerçevesinde kalmanızı rica 
ediyorum. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkanım. 

Aşılar, bu yönden önem taşıyor. Yurdumuzun 
Doğu bölgesinde şap hastalığı kol gezmektedir, hay- . 
vanları kırıp geçirmiştir. Ben, tavuk aşısı yerine şap 
aşısının ithal edilmesini isterdim. 

¥1. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Anaysa Komisyonu Ra
poru (1/501) (S. Syısı : 112) (1) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Rporu (2/102) (S. Sayısı: 82) (2) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» kıs
mına geçiyoruz. 

1 inci sırada yer alan kanun tasarısı ile 2 nci 
sırada yer alan kanun teklifinin bazı maddeleri ilgili 

(1) 112 S. Sayılı Basmayazı 25.9.1984 tarihli 
3 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

(2) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Sayın Bakanımdan istirhamım, Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanlığının bünyesinde bulunan çeşitli 
meslek gruplarına ait çeşitli hizmet dallarına eğil
mesi ve bilhassa veteriner hizmetlerine önem ver
mesidir. Bu kaynağın, petrolün açığını kapatacak ve 
hatta yeryüzünde bizi en zengin ülke yapacak bir 
kaynak olduğunu bir kere daha belirtiyor, huzuru
nuzda, cevap verdikleri için Sayın Bakana teşekkür 
ediyorum. (MDP sıralarından alışlar.) 

BAŞKAN — Sözlü soru cevaplandırılmıştır. 
23. - - İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, mil

lî çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) 

24. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, airbus 
uçaklarının alımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/170) 

BAŞKAN — 23 ve 24 üncü sıralarda yer alan 
sözlü soruların görüşülmesi, Devlet Bakanı Sayın 
Kâzım Oksay tarafından 20 gün mehil talep edildi
ğinden ertelenmiştir. 

25 inci sıradaki sözlü soruya geçiyoruz. 
25. — Gümüşhane Milletvekili İbrahim Turan'ın, 

Kelkit Sümerbank Ayakkabı Fabrikasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Turan buradalar mı? 
(ANAP sıralarından «Görevli» sesleri) 

Soru sahibi görevli bulunduğundan soru ertelen
miştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER "-

komisyonları tarafından geri alınmıştı. Komisyon
lar, geri alınan maddeler hakkında raporunu tanzim 
etmiş; fakat rapor bugün dağıtılmış bulunmaktadır. 
Bu itibarla gündemin 1 ve 2 nci sırasındaki gündem 
maddelerini bugün müzalkere edemiyoruz. Bu sebep
le 1 inci ve 2 nci sıradalkü gündem maddelerini ya
rın görüşeceğiz, 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin 
Ödenek ve Yollukları Hakkında 13.7.1984 Tarih ve 
3037 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/549; 3/491) (S. Sayısı: 118) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasında bulu
nan; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin öde-

(1) 118 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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nek ve Yollukları Hakkımda 13.7.1984 tarih ve 3037 
sayılı Kanun ve Anayasamın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerini aldılar^ 
Komisyon raporunun okunup okunmaması konu

sunu oylarınıza arz edeceğim: Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmamasına karar verilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen?... 
Buyurun Sayın Pertev Aşçıoğlu. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; bugün burada gö
rüşmekte olduğumuz, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkında, Sayın 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere Mec
lisimize geri gönderilen, 13.7.1984 tarih ve 3037 sa
yılı Kanunun teklif sahiplerinden birisi olmam sıfa
tıyla bir iki önemli noktaya temas etmek üzere hu
zurlarınızda bulunuyorum. Grubum adına değil şah
sım adına konuşuyorum ve en mühimi, iktidarıyla ve 
muhalefetiyle bir bütün olan Türkiye Büyük Millet 
Meclislinin şerefli bir üyesi sıfatıyla kendimizi ilgi
lendiren bu konuda söz almış bulunuyorum,; 

Sayın milletvekilleri, Yüce Heyetinizin malûmla
rı olduğu üzere bu Kanun bir zam kanunu değildir. 
Anayasanın 86 ncı maddesine göre hazırlanmış, Ana
yasa gereği çıkarılması zorunlu olan kanunlardan bi
risidir ve bizim hazırladığımız ilk teklif de aslında 
bu espri içinde hazırlanmış bir teklif idi. Ancak ben 
burada teklifimizin ve 3037 sayılı Kanunun huku
kîliği ve Anayasaya uygunluğu, ayrıca Saym Cum
hurbaşkanının geri gönderme gerekçeleri üzerinde hiç 
durmayacağım. Yüce Cumhurbaşkanlığı makamına 
olan pek derin saygımız ve bu yüce makamın çok 
iyi bildiğimiz Yüce Parlamentomuza karşı olan de
rin saygıları bizi, gerekçeler üzerinde konuşmaktan 
men ediyor. Ben burada sadece, Sayın Cumhurbaş
kanının da her vesile 'ile üzerine titrediği Parlamen
tomuzun itibarı, saygınlığı üzerinde durmak isti
yorum ve şu inancı tekrarda fayda görüyorum ki* 
Türkiye'de parlamenter demokrasinin yaşaması şu 
Parlamentonun itibarının zedelenmemesine bağlıdır 
ve gene ifade ediyorum ki, Türkiye'de parlamenter 
demokrasinin yaşamasını samimî olarak arzu eden 
herkes ve her kesim şu Parlamentonun itibarının 
korunması üzerine titremeye mecburdur. (Alkışlar) 
Pek tabiîdir ki, Parlamentonun itibarı, Parlamento-
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yu meydana getiren sayın parlamenterlerin itibariyle 
eş anlamlıdır. 

Aziz arkadaşlarım, bizim görevimiz, şu Meclisin 
bizce en önemli görev, bazı geçmiş dönemlerde eroz
yona uğratılan Türk demokrasisinin teminatı, Yüce 
Türkiye IBüyük Millet Meclisinin ve Türk parlamen-
terkrinin itibarının yüceltilmesidir, korunmasıdır. 

Geçmiş yıllarda kavgaların olduğu, kanunların 
aylarca çıkmadığı Meclis imajını, milletimizin ha
fızalarından hızla - silmek mecburiyetindeyiz. Bu gö
rev bizce en azından Parlamentonun kanun yapma 
fonksiyonu ve denetim fonksiyonu kadar önemlidir. 
Bunu yaparken Yüce Meclisimiz, büyük Türk Mil
letine yakışır asalet ve vakar içerisinde görevlerini 
yerine getirirken, bizatihi kendi haklarını savunma
da ve hakkı olan şeyleri almada da aynı vakar içe
risinde olacaktır. Bu itibarla biz burada Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukları 
Hakkındaki Kanunu görüşürken, asla bir eziklik ve
ya suçluluk kompleksi içinde olamayız. 

Çünkü bu Kanunu görüşürken de Anayasal bir 
görev yapmaktayız. Hiç kimsenin bunun aksini dü
şünmeye ve söylemeye, Türk parlamenterini en kü
çük bir töhmet altında bırakmaya hiç mi hiç hakkı 
yoktur. Çünkü burada bulunan bütün arkadaşlarım 
üç - beş kuruşun hesabında olmayan büyük insanlar
dır. Büyük Türkiye Devletinin parlamenterine, Bü-

" yük Milleti temsil eden insanlara da ancak bu sıfat 
yakışır ve de layıktır. 

Çünkü burada bulunan bütün parlamenterler bu
rada temin ettikleri maddî imkânların çok daha faz
lasını arkalarında bırakarak, bir ideal uğruna buraya 
gelmişlerdir. Bunu herkesin böylece bilmesinde fayda 
mülahaza ediyorum. 

Aziz milletvekilleri, bu noktada herkese düşen gö
revler vardır. Büyük Millet, kendisinin seçtiği, ken
disini burada temsil eden temsilcilerine sahip çıka
caktır. Onların küçük hesaplarla yıpratılmasına mü
saade etmeyecektir. 

Şerefli Türk basınının, Türkiye'de demokrasinin 
yaşamasını samimiyetle müdafaa ettiklerine inanıyo
rum. Demokrasinin teminatı burasıdır; Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir. Şerefli basınımızın Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin itibarım en yüksek tutacağı
na, onu küçük düşürücü bir tutum içinde olmayaca-

ı gına yürekten inanıyorum ve son olarak bizler, sayın 
milletvekilleri; bu Büyük Milletin temsilcileri olduğu
muzu bir an bile aklımızdan çıkarmamak mecburiye
tindeyiz. Küçük şahsî çıkarların değil büyük millî 
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davaların savunucusudur bu Meclis. Bunu tarih hu
zurunda böylece tescil eder, Yüce Heyetinizi saygıy
la selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde başkaca 
söz isteyen bulunmamaktadır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Hükümet olarak söz istiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (Alkışlar) 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; söz almamın nedeni milletvekilleri maaşının; 
yani ödenek ve yolluklarının daha fazla yükseltilme
si için değildir. Yine söz almamın nedeni, yeniden 
görüşülmek üzere iade edilen yasa tasarısının aynen 
kabul edilmesini savunmak için de değildir. Söz al
mamın nedeni, 1960 yılından bu yana mevcut olan 
bir gerçeği tespit etmek suretiyle bu yanılgıya nasıl 
düşüldüğünün ortaya çıkarılmasıdır. 

Benim kanıma göre hem Cumhurbaşkanı katında, 
hem Hükümet katında, hem Meclis Başkanlığı katın
da bulunan bürokratlar ve teknokratlar yeteri dere
cede enformasyon, bilgi veremedikleri için bu olay 
meydana gelmiştir; ben bunu belirtmek istiyorum. 
(Alkışlar) 

Bakınız nasıl: Biliyorsunuz milletvekilleri ödenek 
ve yolluklarının ilk defa Anayasada yer alması 1961 
Anayasasında bahis mevzuudur. «Ödenek ve Yolluk-. 
lar» başlığını taşıyan 82 nci madde şu şekilde teklif 
edilmiştir : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
nekleri kanunla düzenlenir. Ödeneğin aylık tutarı bi
rinci derecedeki Devlet memurunun aylığını, yolluk 
da ödeneği aşamaz.» Bu tekliftir. Teklif Temsilciler 
Meclisine gelir, Temsilciler Meclisinde değişiklik 
önergeleri verilir. Esas olayı çözecek, değişiklikler sı
rasındaki o görüşmelerdir. 

Bu değişiklik önergeleri sırasında ilk söz alan Rah
metli Cemil Sait Barlas'tır ve değişiklik önergeleri de, 
yolluğun, ödeneğin yarısı kadar olmasına ilişkindir. 
Cemil Sait Barlas'ın tutanaklarda yer alan konuşma
sından bir pasajı sunuyorum: 

«Arkadaşlar, birinci derece Devlet memurları otur
dukları yerde otururlar. Bunlardan ayda tazminatla 
beraber 6 bin liraya valörize edebileceğimiz para alan
lar vardır. Bir vali, bir orgeneral birinci sınıf Devlet 
memurudur, şu kadar para alır; ama onların bazı 
imkânları vardır.» 

Demek oluyor ki, 1961 Anayasasındaki 82 nci 
madde oluşurken, o günün birinci sınıf Devlet me

muru, o günkü merî yasal düzen içinde mütalaa edil
miştir; bu deyime sadece sivil kesim dahil değildir. 

Yine Temsilciler Meclisi üyelerinden Hızır Cen
giz konuşuyor; zabıtlarda verilen örnek şudur : 

«Bugün Genelkurmay Başkanı baremin birinci de
recesinden maaş alır. Bunun tutarı 2 700 liradır. 6 
sene bir derecede kaldığından, 200 TL. ayrıca tazmi
nat alacaktır; 2 900 TL. Kabul edilen oır kanunla 
750 TL. ayrıca tazminat almaktadır; etti 3 650 TL. 
1 000 TL. temsil tahsisatıyla bu miktar 4 650 TL. 
Er zammı olarak 200 TL. er tayını olarak da 165 TL. 
ki, ceman 5 015 TL. eder.» 

Bu konuşma da açık ve seçik olarak gösteriyor ki, 
1961 Anayasasına hüküm sevk edilirken birinci dere
cede Devlet memuru tabiriyle kastedilen yalnız sivil 
kesim olmamıştır, s 

Esasen o tarihte Anayasa koyucunun böyle bir 
ayrıcalık yapmasına da fiilen imkân yoktu. Zira o 
zaman henüz 1965 yılında yürürlüğe konulan Devlet 
Memurları Kanunu söz konusu değildir. O zaman 
hangi kanun yürürlüktedir ücretler bakımından?.. 
Onu da söyleyeyim; 7244 sayılı Kanun, 7244 sayılı 
Kanun 1959 yılında çıkarılmış ve yürürlüğe girmiş
tir. Bu Kanuna göre birinci derecede memuru ister 
sivil kesimden olsun, ister üniversite kesiminden ol
sun, hatta ister asker kesimden olsun, birinci derece
de Devlet memurunun aldığı maaş 2 000 liradır. Ona 
1960 yılında yüzde 35 zam yapılmıştır. Hızır Cengiz' 
in söylediği gibi, yüzde 35 tutarındadır bu zam ve 
2 700 liraya ulaşır. 

Demek oluyor ki, 1961 Anayasası getirilirken, 
Anayasadaki 82 nci madde oluşturulur iken, Anaya
sa koyucunun maksadı, sivil, asker veya üniversite 
ayrımı yapmak değildir; birinci derecede Devlet me
murudur. Binaenaleyh, Anayasanın bu hükmünü bu 
tarzda yorumlamak gerekir. 

İşte onun için diyorum, başta da arz ettiğim gibi, 
eğer bu oluşumdaki amacı ve maksadı, Başbakanlık
taki bürokratlarımız, Meclis Başkanlığındaki bürok
ratlarımız, hatta Cumhurbaşkanlığı katındaki bürok
ratlarımız tespit etmiş bulunsalardı, bir yasanın geri 
dönmesi, tekrar yukarı çıkması da söz konusu olma
yabilirdi. Bunun biraz sonra yine başka delillerle hu
zurlarınıza getireceğim. (Alkışlar) 

iade yazısının 3 numaralı, bendinden sonra (C) 
başlığı altında Anayasa Mahkemesinin üç kararından 
söz edilir. Bu kararlar sırasıyla : 

12.7.1965 tarih ve 65/42 sayılı, 
28.1.1971 tarih ve 971 /11 sayılı, 
27.2.1977 tarih ve 977/14 sayılıdır. 
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Kararların içeriği ise özetlendiği gibi şudur : 
«Emsalin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

ile yapılacak ödemeler olduğu», 
«özel kanunla hâkimlere verilen ödeneklerin üye 

ödeneklerinin hesaplanmasına dahil edilemeyeceği», 
«Üniversite rektörlerine yapılan ek ödemelerin de 

üyelerin ödeneklerine ilave edilemeyeceğine» ilişkin
dir. Bu tespit yapıldıktan sonra geri gönderilmiştir. 

Hemen arz edeyim, Anayasa Mahkemesinin em
sal olarak gösterilen üç kararı da olayla ilgili değil
dir; hukukî deyimiyle olaya mümas değildir. Bakınız 
bunu nasıl tespit ederiz : 

1961 yılı Anayasasının oluşan 82 nci maddesini 
arz ettim. Bu Anayasanın 82 nci maddesi 1971 yılın
da 1421 sayılı Kanunla tadilata uğramıştır ve. öde
nek ve yolluklarla 'ilgili 82 nci maddede önemli de
ğişiklikler yapılmıştır. Bakınız okuyalım, farkı birlik
te görelim : 

82 nci maddenin birinci fıkrası aynen şudur, «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yol
lukları kanunla düzenlenir. Ödeneğin aylık tutarı 
birinci derecedeki Devlet memurunun aylığım, yol-
lukda ödeneğin yansını aşamaz» der, 

1971 yılı değişikliğinde ne oldu? Bakalım metne, 
görelim : «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir.» Değişiklik 
yok. «Ödeneğin aylık tutarı en yüksek Devlet memu
runun almakta olduğu miktarı, yolluk da ödeneğin 
yarısını aşamaz.» Fakat gayet açık. 

1961 yılında getirilen 82 nci maddede, milletvekil
leri maaşına bir mukayese unsuru getirilmiştir. Bu 
nedir? Birinci derecede Devlet memurunun aldığı ay
lıktır. Halbuki 1971 yılında yapılan değişiklikte, Ana
yasa koyucu aylık mefhumundan ayrılmış; «En yük
sek Devlet memuruna verilen miktar» demiştir. 

Şimdi, örnek olarak gösterilen 1965 tarihli Ana
yasa Mahkemesi Kararı, bu değişiklikten önceye rast
lar ve o zaman 1961 yılında aylık mefhumu olduğu 
için, ilk kararda aylığı açıklar. Binaenaleyh, 1971 yı
lındaki bu değişiklik nazarı itibare alınmadan 1965 
yılında verilen kararın emsal olarak, örnek olarak 
gösterilmesi yanlıştır, doğru değildir, olaya mümas 
değildir, tşte bürokratların, teknokratların atladığı 
husus da budur. («Bravo» sesleri, alkışlar). 

Daha devam ediyorum: İkinci karar 1970 yılıy
la alakalıdır. Tarih itibariyle bakmanız yeterli ola
caktır. 1970 yılında da henüz daha Anayasanın 82 
nci maddesinde bir değişiklik yoktur, 1961 tarihli rne-
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tin yürürlüktedir, o metne uygun olarak verilmiş bir 
karar değildir. Binaenaleyh, o ikisini bir kere elimine 
ediyoruz. 

Diyeceksiniz ki, «Ya 1977 yılında verilen karar... 
1977 yılında verilen karar bu tadilattan sonra oldu
ğuna göre, o geçerli değil mi?» O da geçerli değil. 
Neden? Onu da arz edeyim. 

Burada tabiî ben eski meslekî görevimi yaptım, 
huzurunuza öyle çıktım. 

'Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu, 
8.12.1976 gün ve 54/14 sayılı bir rapor düzenler. 
Hesapları İnceleme Komisyonu düzenlediği bu ra
porda, aidatların artırılmasını, yani ödenek ve yol
lukların artırılmasını önerir, bütçede ve gelir, Ge
nel Kurulda bu tavsiye kararı olarak kabul edilir. 
Şimdi, Anayasa Mahkemesine müracaat ederler; 
Millet Meclisinin Hesaplarını İnceleme Komisyonu
nun tayin ettiği bir raporun Meclis Genel Kurulun
da kabul edilmesiyle maaşlar artamıaz, derler. Ne
den artaımaz derler? İki yönden: 

1924 Anayasasında Yasama Organının yorumu 
vardır. Yasama Organına yorum yapma imkânı ve
rilir. Halbuki 1961 Anayasası teşriî tefsiri ortadan 
kaldırmıştır. Üstelik milletvekıillerindn ödenek ve yol
luklarının yasayla düzenleneceği öngörülmüştür. Bi
naenaleyh, teşriî tefsir söz konusu olmadığına ve 
Büyük MMet MeoMnin almış olduğu bu karar da 
kanun niteliğinde bulunmadığına göre, esasen 1961 
Anayasası teşriî tefsire imkân vermediğine göre, bu
nu yapamazsınız, der Anayasa Mahkemesi. Bu bir 
usulî meseledir, yoksa 1971 yılında Anayasanın 82 
nci maddesindeki değişiklikle alakalı değildir. İşte 
bürokratlar; hem Başbakanlıktaki, hem buradaki ve 
hem de Cumhurbaşkanlığı katındaki teknokratlar bu 
konuyu da ihmal etmişlerdir, ©unu da arz ederim. 
(Alkışlar) 

Diyeceksiniz ki, acaba 1971 yılında Anayasanın 
82 nci maddesi değişirken Büyük MMet Meclisin
de nasıl bir tavır ıtakınıldı, Anayasa Komisyonu bu 
konuda neler söyledi? Onu da merak ettim, İzin 
verirseniz onu da arz edeyim. 

4,6.1971 gün ve 2/524 esas 10 sayılı karardaki 
gerekçe gayet açık. Diyor ki: «1 inci maddenin 1 in
ci fıkrasındaki birinci derecedeki ifadesi en yüksek 
ifadesiyle ve aynı fıkradaki aylığı tabiri de almak
ta olduğu miktar tabiriyle değiştirilmiştir. Bu değiş
tirmenin sebebi; birinci derecedeki devlet memuru 
ifadesi 657 sayılı Kanunla getirilmüş bir tabir olup, 
bu kanunun değiştirilmesi halinde ileride tereddüt
lerin doğabileceğidir, 
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öbür taraftan, Anayasanın genel bir kanun olup 
özel kanunlara atıf yapılması doğru olmadığı ve bi
rinci derecede devlet memuru tabirinim daha dar bir 
anlam taşıdığı düşünülmüştür. Yine aynı şekilde ay-
fok tabirinin de yeteri kadar açılk olmadığı kabul 
edilerek bunun yerine almakta olduğu miktar tabiri 
getirilmiştir.» 

İşte 1965 yılında Anayasa Mahkemesiinlin «ay-
uk» tabirini ifade ederken söylediği mülahazaları; 
yani hâkimlere verilen hakların aylık içinde mütalaa 
edilemeyeceği, üniversite öğretim üyelerine verilen 
hakların aylık içerisinde mütalaa edilemeyeceği en
dişelerini nazarı itibare almış ve bu gerekçeyle 1971 
yılında tadilatı yapmıştır. 

Bundan çıkan sonuç inedir? 
I< Anayasa tadilatı ille devlet memuru aylığı 

ile milletvekilleri ödenekleri arasında kurulan orga
nik bağa son verilmiştir. 

2. «Birinci derece devlet memuru» yerine «En 
yüksek devlet memuru» denilmekle de (konu 657 
sayılı Yasa dışına çıkarılmış ve böylece 1961 Ana
yasası oluşurken Anayasa koyucunun hedeflediği 
görüş esas kılınmıştır bu tadilatla. 

3. Yine Anayasanın genel kanun olduğu; yani 
düzenleyici kanun niteliği taşıdığı, 657 sayılı Ya
sanın özel; yani spesifik kanun olduğu belirtilmek 
suretiyle genel kanunun özel' kanunlardaki ölçeklere 
atıf yapamayacağı belirtilmek suretiyle de, bir kere 
daha 657 sayılı Yasanın geçerli olamayacağı bir hü-
kulk kuralı olaric vazedilmiştir. 

Binaenaleyh, 1961'de konuşanlara istinaden bul
maya çalıştığım, arz etmeye çalıştığım memur fik
rini, 1971 yılında yapılan tadilat gerekçeleri de doğ
rulamaktadır. 

İade yazısında bir konu daha var. Burada, «Yasa 
tasarısı geleneklere uygun bulunmamıştır» deniliyor. 
İşte bürokratların ihmalleri burada da gözüküyor. 
Gelenek veya örf ve âdet, hukukta bir kaynak va
zifesi görür; ama sınırlıdır, özellikle özel hukuk
ta. Ne zamana kadar gelenek veya örf ve âdet kay
nak vazifesi görür? Yasal düzenlemeye kadar. Ya
sal düzenleme getirildiği an, örf ve âdet de son bu-
Itır; bu bir. 

Şimdi düşündüm, dedim ki, acaba kamu huku
ku sahasında gelenek bir yasal kaynak olabilir mi? 
Bunun bir tek istisnasını yakalar gibi oldum; o da, 
idare hukukunda istikrar ilkesi. Bu istikrar ilkesi, 
yasalarda açıklık bulunmayan hallerde kamu yöneti
minin takındığı bir tavırdır ve bu tavır tekrar eder

se idarî gelenek hâkim olur ve bu kolay kolay çö
zülmez. Ne zamana kadar? Yasal düzenleme yapı
lıncaya kadar. 

Peki, yasama görevinde gelenek var mıdır? Ben
ce bunu da ikiye tefrik etmek lazım. Bir kere, yasa
ma faaliyetini düzenleyen tüzüklerde, tüzük uygu
lamalarında geleneklerin rolü vardır. Hatta Sayın 
Hocam iskender Cenap Ege, geçen birleşim başkan
lık kürsüsündeyken, ben Hükümetin dışında izmir 
Milletvekili olarak söz almuaik istedim; Hocam da 
gayet tabiî olarak, «Geleneklerimiz buna müsait 
değildir» dedi; hatırlayınız. Demek ki, yasama faali
yetinde, yönetimde gelenek söz konusu olabilir; ama 
kanun yapmada gelenek söz konusu olamaz. Yani 
geleneği getirdiğiniz anda, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin iradesini sınırlarsınız. («Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Enteresan bir misal vereceğim size: 

Madenler Kanunu Türkiyette ilk defa 1950'li yıl
larında çıkmıştır, düzenlenmiştir ve ondan eonra mü
teaddit kez de tadl edilmiştir. Ne zamana kadar? 
1978 yılına kadar. 1978 yılında bir siyasal iktidar gel
miş, Madenleri Devletleştirme Yasasını çıkarmıştır. 
Eğer siz yasama organında gelenek geçerlidir derse
niz, bir kanunun tadil edilebilmesini, bir kanunun 
değiştirilebilmesi imkânlarını dahi ortadan kaldırmış 
olursunuz, IBinaenaleylh, yasama onganının faaliye
tiyle gelenek ilgili olamaz. Yasama organı kanunu çı
karırken ülkede geçerli gelenekleri nazarı itibare 
alabilir, o bahsi diğer, o bazdır; ama yetkisi bakı
mından, yasama yetkisinde gelenekler söz konusu 
olamaz. Nitekim bakınız size buna ait de bir misal 
vereceğim: 

ödeneklerle alakalı -1 sayılı Kanun çıkmış. 1 sa
yılı Kanun ne demiş o zaman? 7244 sayılı Kanuna 
göre bu yapılır, demiş. 7244 sayılı Kanunda da top
lumun her kesiminde maaşlar bakımından bir eşit
lik var. 1977 yılında 1 sayılı Kanunun 1 inci mad
desi değiştirilmiş. 1 inci maddesi değiştirilirken ne 
denmiş? 657 sayılı Kanun, denmiş. Demek ki, 1977 
yılında görev yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tercihini 657 sayılı Kanuna göre kullanmıştır; ama 
1984 yılında görev yapan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tercihini bir başka türlü kullanabilir. Terci
hi sınırlayan nedir? Tercihi sınırlayan sadece Ana
yasanın illi inci maddesi, Anayasa ilke ve kural
larına uyfgun olmaktan ibarettir. Yöfcsa 1977 Parla
mentosu bu tercihi kullandı diye, 1984 Parlamento-
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sunun da o tercihi kullanması yasama organından 
beklenemez. ıNitekim şöyle de teyit etmek istiyorum: 

Yani könuşmamdaki maksat katiyen ısrar edelim 
değil; burada ihatalı olan kişileri tespit etmek. Be
nim kanım, bu detayı ne Başbakanımız bilebilir, ne 
Meclîs (Başkanımız bilebilir, ne Sayın Cumhurbaşka
nımız ıbildbiür. (Bu bürokatların ihmalidir. («Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

82 nci madde yürürlükteki şekliyle ne diyor? 
«Ödenekler şöyle tespit edilir; yolluklar yüzde SÔ si-
ni aşamaz, diyor. Biz bulgun yasa tasarımızda yüzde 
50fyi kabul ettik. Bizden sonra gelecek Parlamento, 
bunu isiterse yüzde '30'la da sınırlayabilir. Gelenek 
var diye yüzde 30'a indirilmesine mani olabilir misi
niz?! 

Bir konu üzerinde daha durmak lazım. îade ya
zısında yer alan bir diğer husus (Aynen seçiyorum) 
konunun duyarlılığıdır. Sanıyorum ki, bu ifadeyle 
ortaya konulan ya da konulmak istenilen husus, ka
muoyunun bu hususta duyarlı, hassas bulunduğu me
selesidir. Kanımca hukukta, hukukî tartışmalarda 
esas olan obj ektir olabilmektir, genel olabilmektir ve 
bir de yasama huzuru bakımından göz önünde bu
lundurulan bir şey; Anayasanın 11 inci maddesinde 
verilen direktiftir. Yani Anayasa ilkelerine uymaktır. 
Aksi takdirde Anayasaya uygunluk projesi bizi çok 
tehlikeli [bir noktaya 'götürebilir. Kanunlarımızın Ana
yasaya uylgun olması esastır. 'Parlamento Anayasaya 
aykırı bir karar verdiği zaman, bunun nasıl halledi
leceği de gösterilmiştir, (görevli olanlar da bellidir; 
Sayın Cumhurbaşkanımız görevlidir, Anayasa Mah
kemesi görevlidir. Eğer olaylarda, bu yorumlarda 
«duyarlılık» meselesini getirdiğiniz zaman, bu pro
seste taraif olanlardan herhangi birinin veya hepsi
nin yıpranmaması söz konuisu olamaz. İşte bürokrat
lar bu imkânsızlığı çok iyi dikkate almalıdır. O yüz
den diyorum, duyarlılık meselelerine, hissiyat mese
lelerine girmeden olayı hukuk düzeni içerisinde ob
jektif ve genel ilkeleriyle yakalayıp Anayasa dene
timini yapan organlara öyle teklif ötmek mecburiye
tindedirler. Aksi takdirde taraflardan her biri veya 
hepsi birden yıpranalbilir. Benim tespit ettiğim bir 
husus da budur. 

Bundan sonra yeni getirilen düzenlemedeki farkı 
sizlere arz etmek istiyorum : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu esas alındı. 

ödenekler: 
Aylık; 1 400 X 41 
Ek gösterge: 1 100 X 41 
Yan ödeme: 2 400 X 12 
özel hizmet Tazminatı 
ıMaikam Tazminatı 
Yakacak yardımı 
Aile yardımı 
Evli, 1 çocuklu olduğu takdirde brüt 
Eğer_emekll keseneği varsa 
Gelir Vergisi 
Damga Vergisi 
Tutarı 
Emekli kesintisine tabi olmayanlarda 

-
= 
= 
= 
m 

= 
= 
= 5 

= 
= 
= 

• = 

57 400 
45 100 
,28 800 
30 750 
22 550 
9 500 
2 050 

196 150 
10 250 
34 605 

776 
45 625 

kesinti * = 38 456 

Böylece, emekli kesintisine tabi olanlar 248 208 
lira, emekli kesintisine tabi olmayanlar da, 255 377 
lira alacaklardır. 

Hesaben bunu da arz eder, saygılar sunarım. 
(akışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın ©akan. 
Kanunun tümü üzerinde başkaca söz isteyen?.. 

Yok. 
(Kanunun tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
CAHİT TUTUM 'flBalıfcesiır) — Komisyon katı

lıyor mu efendim? 
IBAŞIKAN — Neye katılacaklar? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hükümetin be

yanlarına. 
BAŞKİAIN — Komisyon Raporunu takdim et

miştir; görüşülen Komisyonun raporudur. Bu itibar
la, Komisyon bir söz îstemediğine göre, böyle bir 
suali sormak da vazifemiz değildir. ı(ANlAP sıraların
dan alkışlar) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Bakanın 
beyanlarından ötürü söyledim efendim. 

BAŞKAN — Orası Komisyonun takdirine ait bir 
husustur efendim. 

'Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... IBtımeyenler... /Maddelere geçilmesi 
kabul edilrmşltir.. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve 

Yollukları Hakkında Kanun 
. MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyelerinin ödenekleri; 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre, en yüksek 
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devlet memurunun almakta olduğu aylık (ek göster
ge dahil), malî, sosyal haklar ve yardımlar ile zam 
ve tazminatların toplamına eşittir. 

En yüksek Devlet memuruna ödenen, birinci fık
rada sayılan ödemelerden gelir vergisine tabi olma
yanlar bu Kanuna göre de gelir vergisine tabi değil
dir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yolluk
ları, yukarıdaki esaslara göre bulunan ödeneğin ya
rısına eşittir. Bu yolluklar hiçbir suretle haczedile
mez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödene
cek ödenek ve yolluklar, kendilerine sosyal güvenlik 
kuruluşları tarafından bağlanan emekli aylığı ve ben
zeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?. 
Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir değişiklik önergesi 
vardır. Değişiklik önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanunun 1 inci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
ıMadde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyelerinin aylık ödenekleri; 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre en 
yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık (ek 
gösterge dahil), sosyal yardımlar ile zam ve tazminat
ların toplamına eşittir. 

En yüksek devlet memuruna ödenen, birinci fık
rada sayılan ödemelerden gelir vergisine tabi olma
yanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi değil
dir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yolluk
ları, yukarıdaki esaslara göre bulunan ödeneğin ya-

• rısına eşittir. Bu yolluklar hiç bir surette haczedile
mez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri yukarıda 
bahsi geçen devlet memurunun almakta olduğu malî 
ve sosyal hakların tümünden yararlanırlar. 

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

îtlyas Aktaş • Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Samsun Sivas 

Alâeddin Kısakürek Talat Sargın 
Kahramanmaraş Tokat 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU BAŞKANI 

METlN EMÎROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (izmir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 
(HP ve MDP sıralarından «önerge açıklansın» ses
leri, gürültüler) 

Hükümet ve Komisyon önergeye katılıyorlar. 
önergeye katılma Jhalinde bir söz bahis konusu ola
maz. Bu itibarla önerge açıktır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Önergeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

-1 inci maddeyi kabul edilen önerge istikametin
de oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

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

birlikte, peşin olarak ve çekle ödenir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum, 
MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeleri, bu sıfatı iktisap ettikleri aydan itibaren, bu 
Kanunla derpiş olunan ödenek ve yolluklara, hak 
kazanırlar. 

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

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

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Herhangi bir sebeple Türküye 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 öde
nek ve yolluklar geri alınmaz. 

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

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

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

üyelerine, ölümleri halinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi ödeneğinin -oniki aylık tutarı, ölüm taz
minatı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe
sinden, usulü dairesinde ve resen ödenir. 
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Bu maddenin tatbikinde, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 208 inci maddesi hükümleri uy
gulanır. 

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

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 22.1.1962 tarihli ve 1 sayılı Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve 
Yollukları Hakkında Kanun ile ek ve tadilleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

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

ler.... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — Bu Kanun 1 Temmuz Î.984 tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Kanun 
tekniği açısından anlaşılması gereken bir husus var. 
3 üncü maddede... 

BAŞKAN — 3 üncü madde geçti efendim. 
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Geçti 

-efendim de, bununla ilgili olduğu için söylüyorum. 
3 üncü maddede, «Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeleri, bu sıfatı iktisap ettikleri aydan itibaren» de
niyor, şimdiki okuduğumuz maddede de, «Bu Kanun 
1 Temmuz 1984 tarihinde yürürlüğe girer» diyor. 

(Bunun açıklanmasını Komisyondan istiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMÎROĞLU (Malatya) — Değerli millet
vekilleri; bu hüküm gayet açıktır. Tasarıdaki 3 ün
cü madde, prensibe taalluk eden bir maddedir! Yani 
iktisap maddesidir; ancalk prensibi ortaya koyan bir 
maddedir. Şimdi görüştüğümüz 7 nci madde ise, me
riyet maddesidir; meriyet tarihini belirleyen bir mad
dedir. 

Bu bakımdan soru, zabıtlara geçmesi ve bazı ar
kadaşlarımızın zihinlerinde tereddüt» mahal veren 
bir hususun açıklanması bakımından isabetli olmuş
tur. Ancak, tasarıda getirilen esas, bu hükümlerin 
1 Temmuz 1984'ten itibaren yürürlüğe girmesi şek
lindedir, 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isteyen 

bulunmadığına göre, 7 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın, kutular sıralar arasında dolaştırıl
mak suretiyle yapılması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Açık oylama
nın, kutular sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle 
yapılması kabul edilmiştir. 

Kutular sıralar arasında dolaştırılsın. 
Sayın üyeler, yanında basılı oy pusulası bulunma

yan milletvekilleri oylarını, beyaz bir kâğıda seçim 
bölgesini ve ismini yazmak suretiyle imzalayacak ve 
bu suretle kullanacaklardır. Seçim bölgesi oyunun 
rengi, ismi ve imzası olmayan oy pusulaları geçersiz 
sayılacaktır, 

(Oyların toplanmasına başlandı) 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve 
Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyo
nunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği Hakkında 
13.7.1984 Tarih ve 3038 Sayılı Kanun ve Anayasa
nın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/550; 
3/492) (S. Sayısı : 119) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, oylama işlemi devam 
ederken gündemin 4 üncü sırasındaki kanunun mü
zakerelerine geçiyoruz. 

4 üncü sırada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı ve Dîvan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği Hak
kında 13.7.1984 Tarih ve 3038 sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşka
nınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu var
dır. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza arz ediyorum. Komisyon raporunun okun
masını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon ra
porunun okunmaması kabul edilmiştir. 

(1) 119 S. Saydı Basmayazı Tutanağa eklidir., 
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[Kanunun tümü üzerindeki müzakereye geçiyoruz. 
Kanunun tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Kanunun maddelerine geçilmesini oylarınıza arz 

ediyorum. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmeyenler.., Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam ve Divan Üye
lerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Büyük MUIet 
Meclisi Hesaplarım İnceleme Komisyonunca Seçilen 

Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında Kanun 

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 
ödeneği verilir. 

Başkan 1.500 
Başkanvekili 1.000 
idare Amiri 750 
Kâtip Üye 750 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, Sayın Maliye Bakanından bir şey öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Ayrıca onu sorarsınız efendim, şim
di madde üzerinde söz isteyen var mı, onu soruyo
rum. 

Buyurun Sayın Altıntaş. 

ABDULLAH ALTINTAŞ (Afyonkarahisar) — 
Parlamentonun saygıdeğer üyeleri, üzerinde konuş
tuğumuz kanun, tarihi itibariyle Atatürk'ün zamanın
da Bakanlar Kuruluna bin lira tazmin ödeneği ola
rak konmuş bir kanunun tadili mahiyetindedir. Bu 
Parlamento Atatürk'ün eseridir. Atatürkçü olarak bin 
liranın sembolik olarak muhafaza edilmesi ve tarih
te böylece saklı kalmasını arz ve teklif ediyorum. 

Bazı işler ve hizmetler vardır ki, hiçbir zaman 
para ile ölçülemez. Bakanlık bir görevdir. Bu göre
vi maaşı ile yapan yapar, az gelirse istifa eder, ye
rine başkası gelir. 

Teklifim bu yöndedir. Saygı ile arz dderirn. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, başkaca söz 
isteyen sayın arkadaşım var mı? Yok. 

Sayın Rıfat Bayazıt, sorunuzu yöneltir misiniz? 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Efen

dim, Sayın Maliye Bakanından öğrenmek istiyorum: 

29 Haziran 1984 tarihinde yürürlüğe giren 241 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, makam taz
minatlarının en yüksek sınırı (900 X 41) olarak gös
terilmiştir. Bu idarede verilmiştir; kuvvet komutan
larına ve Genelkurmay Başkanına. 

Anayasanın kuvvetler ayrılığı prensibine göre, 
yargıda (650 X 41) dir. Şimdi, Sayın Maliye Bakanı 
bu konuda... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Rıfat Bayazıt, bir dakika efen
dim. 

Sayın milletvekillerinden bir ricam var. Sayın 
milletvekilleri; müzakerelere devam edemiyoruz, lüt
fen yerlerinize oturunuz. 

Evet, Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Maliye 'Bakanı, geçen sefer; yani iadeden önce bu 
konu üzerinde konuşurken, bunları tasvipkâr kopuş-
muştu. O zaman da bu, kanun hükmünde kararname 
olarak çıkmıştı. 

Sayın Cumhurbaşkanı iade yazısında dengeden 
bahsetmektedir. Dengeden maksat, 241 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamedir. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, benim görüşüme gö
re bu kanunun tümü üzerinde bir konuşma mahiye
tindedir. Eğer o istikamette konuşuyorsanız buyu
run kürsüden konuşun, sayın milletvekilleri de duy
sun. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Maliye Bakanı, 241 sayılı Kararnameyle bunu nasıl 
bağdaştırıyor? Dengeyi bozuyor mu, bozmuyor mu? 
Bunu 'bize izah etsinler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yerinizden cevaplayı
nız efendim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, 1 500 lira, 1 000 
lira, 750 lira, 750 lira temsil ödeneği niteliğindedir. 
Yoksa kararnamede tespit edilen makam tazminatı 
niteliğinde değildir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
1 inci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. (HP 
sıralarından gürültüler) 

Oylama konusunda bir itirazınız mı var efendim?.. 
Gözle görülecek şekilde, aşikâr olarak büyük bir ek
seriyetle kabul edilmiştir. Tereddüt içerisinde olan 
arkadaşları ikaz etmek için söylüyorum. (ANAP ve 
MDP sıralarından alkışlar) 
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2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hesaplarını inceleme Komisyonunca seçilen Denetçi 
üyeye, 750 gösterge rakamının memur aylıklarına uy
gulanan katsayı çarpımı sonucu bulunan miktarda 
ödenek verilir. 

Denetçi üyeye kesintisin bir ayı geçen vekâlet hal
lerinde ödenek vekile verilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, (HP sı
ralarımdan «Sayın» sesleri) 

İtirazınız varsa açık oylama talebinde bulunursu-
riuz. Riyaset Divanınıza zannediyorum itimadınız 
olması gerekir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde yazılı 

ödeneklere, göreve başlama tarihinden itibaren hak 
kazanılır. Bu ödenekler herhangi bir vergi ve kesinti
ye tabi değildir ve her ay peşin olarak çekle ödenir. 

Bu ödeneklere esas teşkil eden göstergeler emek
lilik hesabında hiçbir surette dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul, eden
ler... 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 
Divan Üyeleririra Temsil Ödenekleri Hakkında Ka
nun ile 24.2.1952 tarih ve 22 sayılı Meclis Hesapla
rının Tetkiki Komisyonu Üyelerinin Denetçi Seçi
lenlere Ödenecek Denetçi Ücreti Hakkında Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5, — Bu Kanun 1 Ocak 1985 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN —% Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

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

9 . 10 . 1984 0 : 1 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye 

Büyük Millet Meclisli Başkanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeler üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bu kanun da açık oylamaya tabidir. Açık oylama
nın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiy
le yapılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Oylamanm, kupaların sıralar ara
sında dolaştırılmak suretiyle yapılması kabul edil
miştir. 

Kupalar şıralar arasında dolaştırılsın. 
Gündemin 3 üncü sırasında yer alan 118 sıra sa

yılı kanun için oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı? Yok. 

Oy verme işlemi tamamlanmıştır. Kupaları kaldı
rıyoruz. 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sırasında yer alan 
119 sıra sayılı Kanun için kupalar sıralar arasında 
dolaştırılsın. 

(Oyların toplanılmasına başlandı) 

5. — Başbakan ve Bakanların Temsil ödenekle
ri ile Dışarıdan Atanan Bakanların ödenek ve Yol
lukları Hakkında 13.7.1984 Tarih ve 3039 Sayılı Ka
nun ye Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/551; 3/493) (S. Sayısı : 120) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin beşinci sırasında yer * 
alan kanunun görüşülmesine başlıyoruz, 

Gündemimizin beşinci sırasında; Başbakan ve Ba
kanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Ba
kanların ödenek ve Yollukları Hakkında 13.7:1984 
Tarih ve 3039 Sayılı Kanun ve Anayasamn 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Sayın Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Bu raporun okunup okunmamasını oylarınıza 

arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(1) 120 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

— 259 — 



T.B.M.M. B : 9 9 . 10 . 1984 O : 1 

Kanunun tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Kanunun tümü üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

Kanunun maddelerine geçilmesini oylarınıza arz 
Ediyorum. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Başbakan ve Bakanların Temsil ödenekleri ile Dı
şarıdan Atanan Bakamların Ödenek ve Yollukları 

Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Başbakana ve bakanlara, aşağı
da belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıkları
na uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan 
miktarda temsil ödeneği verilir. 

Başbakan 1 500 
Bakan 1 000 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 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 değil-

, dir ve bu ödeneklere esas teşkil eden göstergeler emek
lilik hesabında hiçbir surette dikkate alınmaz, söz 
konusu ödenekler her ay peşin olarak çekle ödenir. 

Diğer bir bakanlığa vekalet elden balkanlara, bu 
vekâletleri dolayısıyla ayrıca bir ödenek verilmez. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Maldde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu ödenekler ait olduğu bakanlık 

bütçesinden ödenir. 

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

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeleri dışından bir bakanlığa atananlara, bakanlık 
temsil ödeneğinden başka, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkında
ki Kanunda tespit edilen miktarda ödenek ve yolluk 

I görevlendirildikleri bakanlık bütçesinin aylık ve yol-
I luk tertiplerinden, işe başladıkları tarihten itibaren 
I ödenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin 
I Ödenek ve Yollukları Hakkındaki Kanunun diğer hü-
I kümleri bu Bakanlar hakkında da uygulanır. 
I Emeklilik hakkı tanınan bir görevde iken bakan-
I lığa getirilmiş bulunanlar aslî görevlerinden aylıksız 
I izinli sayılırlar. Bunlarla, daha önce emekli hakkı 
I tanınan bir görevde bulunmuş olanların, bakanlıkta 
I geçirdikleri süreler terfi ve emekliliklerinde sayılır. 
I BAŞKAN — Mtadde üzerinde söz isteyen? Yok. 
I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
I 1er... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
I 5 inci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 5. — 24.2.1962 tarih ve 23 sayık Baş-
I bakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri Hakkında 
I Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?,. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
I 1er... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
I 6 ncı maddeyi okutuyorum. 
I MADDE 6. — Bu Kanun 1 Ocak 1985 tarihinde 
I yürürlüğe girer. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?., Yok. 
I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
I 1er... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
I 7 nci maddeyi okutuyorum. 
I MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
I Kurulu yürütür. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
I 1er.., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Müzakeresini yaptığımız bu kanun da açık oyla-
I maya tabidir. Diğer kanun hakkındaki oylama işle-
I mi bitmediğinden,' o oylama işlemi bittikten sonra 
I oya arz edeceğim. 
I 120 sura sayılı Kanun üzerinde oyunu fcullan-
I mayan var mı? Yok, 
I Oylama işlemi sona ermiştir, kupalar kaldırılsın. 
I !(pyların ayrımına başlatıldı.) 

I BAŞKAN — Son görüştüğümüz kanun için ku-
I paların, sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle oyla-
I ma işlemünin yapılmasını oylarınıza arz ediyorum: 
I Kabul edenler... Etmeyenler... Kupaların sıralar ara-
I sında dolaştırılmak suretiyle oylamanın yapılması ka-
I bul edilmiştir. 
I Kupalar, sıralar arasında dolaştsrıl&ın. 
I Oyların toplanılmasına başlandı,) 
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6. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
137 nci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 89 uncu Madde
sine Göre Geri Verilen Muş Milletvekili Atilla Sin'in, 
13 . 10 . 1983 Tarihli ve 2918 Numarlı Karayolları 
Trafik Kanununun 3 üncü Mddesindeki İki Tanı
mın Değiştirimesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçiş
leri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komis
yonları raporları (1/606, 2J78) (S. Sayısı : 121) (1) 

BAŞKAN — Oylama devam ederken, gün
demin 6 ncı sırasındaki kanun teklifinin müzakere
sine geçiyoruz. 

Gündemin 6 ncı sırasında; 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 137 nci Maddesinin (b) Ben
dinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İç
tüzüğün 89 uncu Maddesine Göre Geri Verilen Muş 
Milletvekili Atilla Sindin, 13.10.1983 tarihli ve 2918 
Numaralı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü 
Maddesindeki İki Tanımın (Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm komisyonları raporları, yer almakta
dır. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza arz ediyorum: Kamıisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmamasına karar verilmiştir. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, hususu arz etmeme müsaade eder misi
niz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — Ufak 
bir matbaa hatası var zannediyorum. Trafik Kanu
nunun 137 nci maddesinin (1b) bendimin değiştirilme
siyle ilgili tasarının içişleri Komisyonunda görüşül
mesinde, bendeniz, ertelemeye muhalif kalarak im
zalamıştım. Basılan raporda bu muhalefet görülme-
mejktedir. Herhalde matbaa hatasıdır. Bunu tebarüz 
ettirmek içtin söz aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?... 
Sayın Kadri Altay, Milliyetçi Demokrasi Partisi 

Grubu adına. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Şahsım adına 

söz 'istiyorum 'Sayın Başkan. 

(7) 121 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Altay. 
MDP GRUBU ADINA KADRİ ALTAY (An

talya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelin 
de ibu ortamda konuşun. Huzurunuzda olmak çok 
güzel ıbsir şey, mutluluk; dolayısıyla hepinizi saygıy
la selamlarım efendim. (Alkışlar) m 

Trafik konusunda İçimleri, Bayındırlık; İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonlarının raporlarını içe
ren, biri Hükümet kanun tasarısı, diğeri kıymetli bir 
milletvekilimizin kanun teklifi hakkında, müsaade 
ederseniz Milliyetçi Demokrasi Partisinin Grubu ola
rak görüşlerimizi arz edeceğim efendim. 

Muş 'Milletvekili Sayın Atilla Sin'in 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde
ki iki tanımın, tabirin, tarifin değiştirilmesi hakkın
daki kamun teklifini biz de uygun mütalaa ediyoruz. 
Esasen bu konu daha önce İçişleri Komisyonunda 
görüşülmüş ve Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak 
biz de müspet görüşte olduğumuzu belirtmiştik. Hat
ta bu kanun teklifi geçen hafta Genel Kurulumuza 
da gelmiş ve sonradan, (İçtüzüğün 89 uncu maddesi
ne göre esas komisyonca geri alınmıştı. 

Bu arada, ı(Lütfen, bu konu çok önemli, dikkati
nize sunarım) yine aynı kanunun 41 inci maddesi
nin (a) bendinin değiştirilmesine ait bir teklifin, 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi stfia sayısı 121 olan 
teklifin) huzurunuzda yer aklığını görüyoruz. Deği
şiklik istenen bu konunun, sürücülerin, daha doğru
su şoförlerin yaş şartıyla ilgili olduğunu belirtmek 
isterim. Grup olarak biz de bu konunun karşısında 
değiliz, değişiklik yapılmasından yanayız. Görüşümüz 
de müspettir; fakat İçişleri Komisyonunda böyle bir 
konu geçmedi, (görüşülmedi de. Ortada ne Hüküme
tin bir kanun tasarısı ve ne de herhangi bir millet
vekilinin kanun teklifi vardır. Acaba komisyon bu 
değişiklik teklifini nereden çıkardı? Her ne kadar 
4 Ekim 1984 gün ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun 6 numaralı kararındaki 
raporun beşinci fıkrasında bir açıklama varsa da, 
bu da yetersizdir. Çünkü, Anayasamızın 88 inci mad
desine göre kanun teklif etme yetkisi, sadece tasarı 
şeklinde hükümete ve bir de milletvekillerine veril
miş bir halktır. Komisyonlar, hepsi milletvekillerin
den teşekkül etse'bile böyle bir yetkiyi haiz değildir
ler; usulsüz ve esassız olur. Bu durumun düzeltil
mesi gerekir, tavzihimi rica ediyorum; lütfen Tüzü
ğümüzün 36 ncı maddesine bakılması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de müsaade ederse
niz, Hükümetin 2918 sayılı Karay olları Trafik Ka
nununun 137 nci maddesi (b) bendinin değiştirilme-
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isi hakkında yaptığı kanun tasarısına değineceğim. 
önce, yapılan teklifinin şekli üzerinde duracağım. 
Sonra değiştirilmek istenen Trafik Kanununun kısa 
olmak üzere anahatlariyle dile getireceğim. "Müteaki
ben, 18 (Ekim 1983 tarihinde Resmî Gazetede yayın
lanmış olan ve halen bir kısmının da yürürlükte olup, 
uygulanan 2918 sayılı Karayolları Trafik1 Kanunu
nun belirtilen zamanda yürürlüğe girmesini, dolayı
sıyla Hükümetin değişiklik tasarısını geriye almasını 
teklif edeceğiz. 

Şimdi müsaadenizle değişiklik istenen Hükümet 
tasarısının şekli üzeninde durmak, önemli gördü
ğüm bu konuyu kısaca açıklamak istiyorum. 

Hükümet, değişikik yapmak istediği yazı metnin
de «137 nci madde l(ib) bendi» diyor ve bu yazıyı 
Yüce Meclisin Başkanına gönderiyor. Hâlbuki de
ğiştirilmesi listenen kısım, (b) değil, (c)'dir efendim, 
(c). Bu durum İçişleri Komisyonunda fark edildü ve 
«sehven» ifadesi kullanılarak değiştirildi. Hepiniz, 
«öyle ise neden duruyorsunuz Ibu baslit mesele üze
rinde?» diyeblilirsiniz. Bence önemli de ondan. Bu 
gibi basit görünen (konuların ciddiye alınması gere
kir de ondan. Başbakanlık imzası seviyesine gelen 
bir yazıda, metinde,, değil bir bölümünde, bir keli
mesinde dahi bir yanlışlığın yapılması, bir eksikli
ğin olması doğru olmaz da ondan. 

iki nedenle bu konu üzerinde hassasiyetle duru
yorum. Birincisi, sorumlu kişilerin bu gibi hatalara 
meydan vermemelerini vurgulamak içindir. Mahallî ida
reler Kanununun metinde oldukça imla hataları var
dı; Belediyeler Seçimi Kanununda aynı hatalar de
vam etti durdu. Acaba Hükümetten ne zaman hata
sız, eksiksiz bir taşan metni gelecek diye merak edip 
duruyoruz. 

tkinci sebebe gelince: Hükümetin bu konuyu alel
acele Meclise getirdiğini belirtmek isterim. Nedenini 
biraz sonra açıklayacağım efendim. 

Simdli geliyorum 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununu (kısaca ıtanıtmalya. 

Sayın milletvekilleri, malumlarınız olduğu üzere, 
ulaştırma, yanli karayollanndalkıi taşımacılık ve bu
nunla ilgili olarak motorlu araçların önemli ve top
lumdaki faydaları üzerinde ne kadar durulsa azdır 
ve sizler de takdir edersiniz ki, hem gerekli ve hem 
de önemlidir bu konu. Bu malksalüa, sizlere daha 
fazla dül dökmeye yeltenmeyeceğim; fakat millî teh-. 
İlke, haltta millî felaket haline giren ve de yalnız 
bliz Türkleri değil, bütün insanlığı tehdit eden ve 
âdeta bir âfet halini alan kazalar hakkında, değil 

susımak, feryat etmek, hatta haykırmak geliyor in
sanın içinden. Hele Türkiye'de her geçen gün çoğal
makta olan bu trafik olayları karşısında konunun, 
değil geciktirilmesine, bir an evvel üzerine üzerine 
gidilmesinde ve gereki tedbirlerin alınmasında sa
yılamayacak kadar fayda olduğunu ifade etmek is
terim. 

Yaptığımız esaslı inceleme neticesinde, zaman ve 
mekân gözeterek günün ihtiyaçlarına, ülkemizin şart
larına, milletlerarası anlaşmalara çok uygun olan ve 
hemen hemen bütün konuları da ihtiva ötmek üzere 
ve görev ile yetkilerin de yenliden belirlenmesi sure
tiyle zamanın Hükümetince hazırlanmış olan ve 
Danışma Meclisince de kabul edilerek Millî Güven
lik Konseyine sunulan ve o makamca da onanarak 
Resmî Gazetede yayınlanmış olan bu Kanunun ni
ye ertelenmesini istendiğine bir türlü inanmak işitemi
yor insan ve bizim parti grubu. 

Bu Kanun 1981 tarihinde Hükümetçe titizlikle 
hazırlanmış ve kanun tasarısı şeklinde 1981 Ağustos 
ayında Millî Güvenlik Konseyi delaletiyle Danışma 
Meclisine gönderilmiştir. Tasarı 3 komisyonda ayrı 
ayrı olmak üzere incelenerek görüşülmüş ve Hazi
ran 1983 tarihinde Danışma Meclisi Genel Kurulun
da kabul edilerek onay için Millî Güvenlik Konse
yine sunulmuştur. Görüldüğü üzere, bütün yetkili 
makamlar bu çok önemli' konuyu tam iki sene in
celemişler ve sayısı 2918 iolan Karayolları Trafik 
Kanununu meydana ıgetirrrüşlerdir. 

Sayın milletvekilleri, bu hususları niye dile ge
tiriyorum biliyor musunuz? Lütfen dinleyin öyle ise, 
2918 sayılı Kanun Tasarısını limza ederek Millî Gü
venlik Konseyine. yollayanlar arasında Sayın Başba
kanımız Turgut özal i e Sayın Başbakan Yardımcı
sı ve Devlet Bakanı Kya Erdemi'n de bulunduğunu 
belirtmek isterim. Ayrıca, Danışıma Meclislinde bu 
tasarının gerek komisyonlarda ve gerekse Danışma 
Meclisi Genel Kurulumda yapılan inceleme ve gö
rüşmelerinde bulunan Danışma Meclisi üyelerinden 
itam yirmibeş şahsiyet şu anda Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Genel Kurulunda milletvekili olarak 
görev yapmaktadır, bunu da hatıırlatmaJk# istiyorum. 
Bu nispet 400'ün yüzde 7'sine tekabül eder; bilme
nizde fayda umuyorum. 

Karayolları Trafik Kanunu ilk olarak 1953 yılın
da 6085 sayıyla kabul edilmiştir. O tarihten beri ne 
bir hükümet, ne bir meclis bu konu üzerine tam ma
nasıyla eğilmiş değillerdir; ne yanaşan olmuş ve ne 
de konuyu benimseyen. Bu konuya 12 Eylül 1980' 
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den sonra neşter vurulmuş ve arz ediilen yepyeni bir ı 
2918 sayılı Trafik Kanunu meydana getirilmiştir; bu 
hususu da huzurunuza sermek isterim-

BAŞKAN — Sayın Kadri Altay, sürenizün, biti
mine üç dakika kalmıştır; bakıyorum hayli okuna
cak metin var, bu itibarla toparlamanızı rica ediyo
rum. 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Sürem 20 dakika 
efendim. 

BAŞKAN — 18 dakika oldu Sayın Altaıy. 
KADRİ ALTAY (Devamla) — Efendim, «En 

iyi, iyinin düşmanıdır» diye bir atasözümüz var; bu 
hususu da değerlendirmenizi salık veririm. 

Değişiklik kanun tasarısını getiren Hükümetin 
10 aydan beri ide icra unsuru olarak hükümet etmek- j 
te olduğunu, önemine binaen ayrıca bilgilerinize sun
mak isterim. _ . 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin Karayolları Tra
fik Kanununda «Onüçüncü Kısım, Yürürlük» bölü
münde yapmak istediği değişikliğe alit illeri sürdüğü 
gerekçelere gelince: Hükümet, yeni Karayolları Tra
fik Kanununun aksaımadan uygulanabilmesini sağla
mak için Karayolları Genel Müdürlüğünce muayene 
istasyonlarının kurulabilmesine imkân yaratmak ne
denini ileri sürüyor. Motorlu araçların, teknik şart
lara uyup uymadıklarını tespit maksadıyla gerekli 
işlemlerin yapıldığı yere muayene istasyonu derler, 
biliyorsunuz. Burada motorlu araçlar işletilir, çalış
tırılır, bakıhr.î E1)betteki bunlar, makine, alet, 'ede
vat ve gereçlerle yapılır. 

Bu konu için> şimdi geliyorum esasa. Muayene 
sorumluluğu Karayolları Teşkilatına verilmiş bir gö
revdir. Yetki de bırakılmıştır. Karayolları Teşkilatı 
Türkiye'nin en düzenli ve en verimli hizmet veren 
bir teşkilatıdır, kuruluşudur. Karayolları teşkilatı, 
Türkiye Vle ibulunduğu şehir ve lüzumlu yerlerde $n 
iyi tesislere sahiptir. Bunlar arasında elbette mu-
ayeno istasyonları da bulunmaktadır. Karayolları Teşki-
iatına4 başka teşkilata ait muayene istasyonlarından fay
dalanma yetkisi de verilmiştir. Gerçek ve tüzelkişilere ait 
bu gibi tesislerden faydalanma hem mümkün ve hem 
de uygun olur görüşündeyiz. 

Kanun 1983 yılında yayınlandığına göre, şayet 
paraya İhtiyaç Var idiyse ve lüzum gösterilmese, be
hemehal 1984 yılı Bütçesinde Karayolları Teşkilatı
na bu maksat için bir tahsis yapılmıştır ve yapılma
sı da lazım idi, 

Karayolları Teşkilatına hizmet verecek olan 
Hükümet ve bakanlıklar, (bildiğiniz üzere, 10 aydan 
beri de icrada bulunmaktadırlar. 
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Yukarıda arz ettiğim bu nedenler muvacehesin
de, Hükümetin, karayolları muayene istasyonlarının 
kurulabilmesine imkân yaratmak tarzındaki değişik
lik için erteleme gerekçesi kuvveti bir sebep teşkil 
etmez ve esasen de olamaz. 

Yönetmeliklerin hazırlanıp, yayınlanması gerekçe
sine gelince: Bu yönetmeliklerin hemen hemen hep-
sü esasen vasidir, yeniden hazırlanacak değillerdir bun
lar. Yapılacak bir iş varsa, o da (birkaç değişiklikten 
ibarettir. Birkaç kısım eklenecek veya birkaç kısım 
çıkarılacak. Bakanlıkların yetkilileri bu konuda ha
zırdırlar. 

Bu yönetmelikler Hükümete ait (bakanlık birimle
rinde hazırlanacağından ve kanun tasarısı da bir se
ne önce yayınlandığından, bunların bugüne kadar 
tamamlanmış olması gerekirdi. Yapılmamışsa, sorumlu 
bakanlık birimlerinde ihmal var delmektir. Bunların 
tespiti ve gereken kanunî işlemin yapılması lazım
dır; bu ise bir Hükümet sorunudur. 

Burda izah etmek istedüğim husus, yönetmelik
lerin hazırlanmasının değil, tamamlanmalarının bir 
gerekçe unsuru olamayacağını belirtmektir., 

Gerekli defter, belge ve formların basımı ve da
ğıtımını sağlamak gerekçesine gelince: 

Sayın milletvekilleri, inanın o kadar basit bir 
neden ileri sürülüyor ki, ibuna insanın değil inanma
sı, hayret etmesi lazim. Hatırlayacaksınız, Belediye
ler Seçim Kanunu için büyük çapta matbu evraka 
ihjtyiaç olmuştu ve çok kısa denecek bir zamanda, 
iki aydan az bir müddet içeririmde Yüksek Seçim 
Kurulu bu görevi başarı ile neticelendirdi ve her 
türlü tahdit ve zorluklara rağmen yürüttü bu işi. 
10 aydan beri iktidarda olan Hükümetin bu konuyu 
halledememesine hiçbir mana da verilemez. 

Esasen yayınlanmış kanunda matbu evrak ko
nusu için görevlendirilmiş ve yetki verilmiş iki ba
kanlık vardır; birisi İçişleri Bakanlığı, diğeri Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı, Bu (bakanların görevi, sa
dece trmatbu evrakın tespiti işlemidir, başka değil. 
Kanun, basım işim başka teşkilata bırakmıştır; ta
biî ki maiyet bedeinin ödenmesi karşılığı; Bunun 
için de elbette 1984 (bütçesine miktarı kâfi tahsisa
tın konmuş olması da gerekir. 

Trafik personelinin intibak eğitiminin gerçekleşti
rilmesine gelince: İşte çok önemli olan konulardan 
ıbirisi bu, ama bu konu yeni değil, devam edegelen 
ve halen de yürütülmekte olan Ibir konudur. Destek
lenme suretiyle daha büyük çapta bu konuya önem 
verilmesi ve tebarüz ettirilmesi, teşebbüs edilmesi, 
intibak ettirilmesinin gerçekleştirilmesi mümkündür. 
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Kanunda bunların sorumluları da vardır ve belirtil- ı 
mistir. (ANAP sıralarından «Süreniz bitti» sesleri) 

Faydalanırsınız Sayın ANAP'lılar, dinleyin biraz; 
çünkü bu konuyu bilmezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, milletvekillerinin 
sözlerinizden faydalanabilmeleri için İçtüzük 20 da
kika zaman tayin etmiştir. Başkanlığımız 4 dakika ge
çirmiştir. Bu itibarla toparlamanızı rica ediyoruz. 
Şayet kanunun tadili üzerinde konuşulmuş olsaydı, 
konuşmanızı çoktan bitirebilirdik; fakat Başkanlığı
nız müsamaha ile dinledi, kanunun tümü üzerindeki 
konuşmaları da hesaba kattı; bu itibarla iş uzadı. Lüt
fen toparlayınız. 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Bitiriyorum Sayın I 
Başkanım. I 

Beşinci gerekçeye geliyorum efendim. Kamuoyu- I 
nun yeterince aydınlatılmasını sağlamak için birçok I 
işler becermek konusu. ! 

Aydınlatma meselesi değil; ama trafik ve kazaları I 
konusunda bütün millet mensuplarının içinin sızladığı, I 
sinir sistemlerinin yıprandığı bir hakikattir. TRT, Ba- I 
sın ve Türkiye'deki birçok teşekküller bu konuyu esa- I 
sen işlemektedirler; tabiî ki yetersizdir. Bu konu el- I 
bette ki kuvvetlendirilebilir; fakat konuyu yeterince I 
aydınlatacağım diye kabul edilmiş bir kanunu, ileride j 
erteleyeceğim ve ben bu konuyu kanun hükmünde I 
kararname ile yürüteceğim denirse, elbette ki iş ak- I 
sar. I 

Sayın milletvekilleri, hepinize teşekkür ederim, be- I 
ni sabırla dinlediniz. 3 - 5 dakikanızı da fazla aldım. I 
(Alkışlar) I 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, bildiğiniz I 
gibi, 13 kısım halinde olup 138 asıl ve 6 da geçici mad- I 
de olmak üzere tam bir sene evvel yayınlanmış ve 18 I 
Ekim 1984 tarihinde, yani bir hafta sonra da yürür- I 
lüğe girmesi gerekmektedir. Esasen bu Kanunun 5 inci I 
maddesi halen yürürlükte olup, uygulanmaktadır. I 

BAŞKAN — Sayın Altay, sözlerinizin bittiğini I 
beyan ettiniz; ama buna rağmen devam ediyorsunuz. I 
Lütfen tamamlayalım efendim. I 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Bitti efendim, I 
bitti. 

BAŞKAN — İçtüzük hükümlerini tatbik etmek I 
mevkiinde bırakmayın bizi efendim. I 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Teşekkür ederim; I 
bitti Sayın Başkanım, bitti. I 

Şunu belirtmek istiyorum efendim; millî tehlike I 
demiyorum, millî felaket konusuyla karşı karşıyayız. I 
Mutlaka, Hükümet bu konu üzerine çok iyi eğilmek- I 
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te, düşünmekte, bir şeyler yapmaktadır. Ama bu hu
sus kanun hükmünde kararnameyle yürütülecek de
niyor. Niye kanun varken, kanun hükmünde karar
nameye geçiliyor? Mühim olan bu. Biz, Sayın Atillâ 
Sin'in teklifinin yanındayız. Biz, Danışma Meclisi
nin... 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, sözünüzü kesmek 
mevkiinde kalacağım. Rica ediyorum efendim, buyu
run, lütfen efendim. 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Bitti Sayın Baş
kanım. 

Komisyonun, 141 inci madde (a) fıkrasını değiştir
mesini yahut üzerine eğilmesini istiyorum. Bu, hem 
Anayasaya, hem Tüzüğe aykırıdır. Hükümetin tasa
rısını artık takdirinize sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, bunları söyledi
niz. 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Bitti efendim. 
Sağ olun, teşekkür ederim. (MDP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN — 120 sıra sayılı kanun tasarısı üze

rinde oylarını kullanmayan var mı? Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır, kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Şahsı adına Denizli Milletvekili İs

mail Şengün, buyurun. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MİR (İstanbul) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz 
görüşülmekte olan kanun tasarısını biz Komisyon ola
rak geri çekmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon daha önce bu tasarıyı geri 
almıştı; ikinci defa geri alabilmesi oylarınızın istika
metine bağlıdır. 

Bu itibarla, Komisyonun tasarıyı geri alma teklifi
ni" oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı, Komisyona iade edilmiştir. (Alkışlar) 
Sayın Şengün, Komisyon tasarıyı geri almış oldu

ğundan, zatı âlinizin de konuşma imkânı kalmamış
tır. 

Buyurunuz efendim. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin 
Ödenek ve Yollukları Hakkında 13.7.1984 Tarih ve 
3037 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/549); 3/491) (S. Sayısı : 118) 
(Devam) 
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BAŞKAN — Sayın mllletvekUleri, 118 sıra sayılı 
Kanun Tasarısının açık oylama sonucunu arz ediyo
rum: 

Oylamaya katılanlar : 304 
Kabul : 243 
Ret : .43 
Çekimser : 18 
Bu neticeye göre, kanun tasarısı Meclisimizce ka

bul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

V. 

B) YAZIL! SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naîbantoğlu' 
nun, dış ülkelere yapılan resmî gezilere ilişkin sorusu 
ve Başbakan Turgut özal'ın yazılı cevabı (7/113) (1) 

Türkiye Büyük Millet MecUsi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Baş
bakan tarafından cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygılarımla arz ederim. 

Hfcıi Naîbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

(1) Soru cevabına ekli listeler çokluğu nedeniyle 
yayınlanamamıştır, (7/113) esas numaralı dosyasında
dır. 

Bu neticeye göre, kanun tasarısı Meclisimizce ka
bul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

5. — Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenek
leri ile Dışardan Atanan Bakanların ödenek ve Yol
lukları Hakkında 13.7.1984 Tarih ve 3039 Sayılı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/551; 3/493) (S. Sayısı : 120) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakeresini yaptığımız 120 sıra 
sayılı kanun tasarısının oylama neticesini açıklıyorum: 

Oy sayısı : 277 
Kabul : 176 
Ret 91 
Çekinser 10 

Bu sonuca göre kanun metni kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

Gündemimizde görüşülecek başkaca konu kalma
dığından gündemdeki sözlü sorular ile kanun tasarı ve 
tekliflerini sırasıyla görüşmek üzere 10 Ekim 1984 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapatma Saati : 18.45 

Soru 1. Hükümetlinizin işe, başladığı günden 
beri önergeme yanıt vereceğiniz tarihe kadar : 

Başbakan ve bakanlarınızın ve Hükümetçe görev
lendirilen etkili - yetkililerin (ad yazılarak) hangi ül
kelere, hangi tarihlerde görev, gezi ve ziyaretleri yak
mışlardır ve aldıkları yolluk miktarı nedir? 

Soru 2. Büflüin bu yukarıdaki görevlilerin res
mî maksat ile yurt dışına çıkışlarında ziyaret ettik
leri ülkelerin devlet adamları veya görevlilerine, Dev
let veya Bakanlık tahsisatı ile «atın alınarak verdik
leri hediyeler var mıdır, varsa 'bunların ayrı ayrı cins 
ve miktarları ve her birinin TL. değerleri nedir? 

Soru 3. Bu görev gezisi ve ziyaretlerde ziyaret 
edilen devletlerce karşılık olarak verilen hediyeler 
var mildir, varsa bunların ayrı ayrı cins, miktar ve 
değerleri hangi devletler ve görevlilerince kimlere 
verildiklieri? 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve 
Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyo
nunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında 
13.7.1984 Tarih ve 3038 Sayılı Kanun ve Anayasa
nın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/550: 
3/492) (S. Sayısı : 119) (Devam) 

Oylamaya katılanlar : 272 
Kabul : 149 
Ret : 111 
Çekimser : 11 
Geçersiz : 1 

— SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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Soru 4. Alınmış bu gibi hediyelerin, herhangi 
bir müesseseye veya hayır cemiyetine bağışlanmasını 
veya bir Devlet Müzesi kurularak bu müzeye maledil-
mesini uygun bular musunuz? 

TC 
Başbakanlık 8.10.1984 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/ 
106-223/05880 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 11.7.1984 tarihli ve Gen. Sek. Kan. ve Kar. 
Md. 7/113-1394-04854 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Hü
kümet üyeleri ile resmî görevlilerin yurt dışı gezile
rine ait yazılı soru önergesinin cevabı ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim 
Turgut özaİ 

Başbakan 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun yazılı soruları cevabıdır : 

Soru 1. Hülkümetiriizin işe başladığı günden 
beri en erken yanıt vereceğiniz tarihe kadar Başba
kan ve bakanlarınızın ve Hükümetçe görevlendirilen 
etkili yetkililerin (Ad yazılarak) hangi ülkelere hangi 
tarihlerde görev, gezi ve ziyaretleri yapmışlardır ve 
aldıkları yolluk miktarı nedir? 

Cevap 1. Başbakan ve bakanların ve Hükü
metçe görevlendirilen yetkililerin yaptıkları seyahat
ler, seyahat tarihleri ve aldıkları yolluk miktarları 
ekte liste halinde gösterimişttr. 

Soru 2. Bütün bu yukarıdaki görevlilerin res
mî maksat ile yurt dışına çıkışlarında ziyaret ettikleri 
ülkelerin devlet adamları veya görevlilerine devlet 
veya bakanlık tahsisatıyla satın alarak verdikleri he
diyeler var mıdır, varsa bunların ayrı ayrı cins ve 
miktarları ve her birinlin TL. değeri iıedir? 

Cevap 2. Bir teamül olarak ziyaret edilen ül
kelerin devlet adamları veya görevlilerine Devlet ve
ya bakanlık tahsisatıyla satın alınarak verilen hedi
yeler vardır. Her dış gezi için orada karşılaşılması 
ve hediye verilmesi düşünülen şahıs sayısı ve bu gö
revlilerin durumları göz önüne alınarak küçük bir he
diye alınmaktadır, Bu hediyeler hemen her zaman 
devlet kuruluşlarının ürettikleri maHar arasından se
çilmekte ve öncelikle Sümerbank tesislerinin ürettik
leri mallar, Olgunlaşma Enstitülerimizin ürettiği «1 

işleri ile Türk Kültür ve Sanatını tanıtıcı eserler ter
cih edilmektedir. 

Soru 3. Bu görev gezisiyle ziyaretlerde ziyaret 
edilen devletlerce karşılıklı olarak verilen hediyeler 
var mıdır, varsa bunların ayrı ayrı cins, miktar ve 
değerleri hangi devletler ve görevlilerince kimlere 
verildikleri? 

Cevap 3. Ziyaret ettiğimiz üKkelerdeki devlet 
ve hükümet görevlilerinin mukabil hediye vermeleri 
konusundaki politikamız şudur; hediyelerin maddî 
değeri düşük ve o ülkenin kültürel: ve sanat vasıfla
rını temsil eder özellikleri olması halinde hediyelere 
'karişılmamaktadır. Bunun tek istisnası Pakistan'daki 
silah fabrikasını gezdiğimiz zaman milletvekillerine 
hediye edilen tüfeklerdir. Bunlar için milletvekilleri
ne hediye olduğuna dair bir belge verilmiştir. 

Soru 4. Alınmış Ibu itip hediyelerin herhangi 
bir müesseseye veya hayır cemiyetine bağışlanmasını 
veya bir devlet müzesi kurularak bu müzeye maledil-
mesini uygun bulur musunuz? 

Cevap 4. Geçmiş yıllarda da görüldüğü gibi 
üst kaideme yöneticileri, bakanlarla, başbakanlar ve 
cumhurbaşkanları kendilerine hediye edilen tüm he
diyeleri zamanı geldiğinde bir müzeye veyahut bir 
hayır cemiyetine hediye etmişlerdir. Bunun için ay
rıca bir devlet müzesi kurulması düşünülmemektedir. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, tarım arazisinin tarım dışı kullanılmasına iliş
kin sorusu ve Başbakan Turgut Özal'ın yazılı cevâ
bı (7Jİ27) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla* 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. 1950'den beri gerek yanlış sanayileşme 

ve gerekse plansız kentleşme nedeniyle Türkiyemiz-
de birinci, ikinci ve üçüncü sınıf tarım arazilerimizr 
ve turistik bölgelerimizin insafsızca harcanmış oldu
ğu malumlarınızdır. 

1960'dan beri tarım dışı kullanılan bu tür arazi
lerin miktarı 172 bin hektar iken 1984 yılında bu mik
tarın 200 bin hektara ulaşmış olduğu bazı verilerde 
yazılmıştır. 

Bu konuda gerekli önlemler alarak tarım arazisi
nin elden çıkmamasını sağlamayı uygun bulur musu
nuz? 
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Soru 2. Turisttik bölgelerimizi işgal eden sanayi 
tesislerinin bu bölgelerden daha uygun yerlere nak
lini uygun bulur musunuz? Hükümetinizin bu yolda 
bir hazırlığı var mıdır? 

T. C. 
Başbakanlık 8 . 10 . 1984 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 18/106-257/06175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) 6.7.1984 tarihü ve 7/127-1548/05334 sa

yılı yazınız. 

b) 1İ.9.1984 tarihli ve 7/127-1548/05334 sayüı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun ta
rafıma yönelttiği yazılı soru önergesine verilen ce
vap ekte gönedrilmiştir. 

Bilgilerine arz öderim. 
Turgut Özal 

Başbakan 
> 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Yazılı Soru Önergesi Cevabıdır : 

I - önergede sözü edilen tarım topraklarının ve 
turizm alanlarının amaç dışı kullamlmasımn ortaya 
çıkardığı problemler 5 inci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında da önemle ele aknmış ve Planın çeşitl kısım
larında önleyici ve düzenleyici ilke ve politikalar ge
tirilmiştir; 

a) Kalkınma Planının Köye Götürülen Hizmet
ler Bölümünde : «Koruma alanları, tarıma ayrılan 
alanlar, orman alanları, endüstri, şehir ve kırsal yer
leşmeler için alternatif alanlar, turizm ve rekreasyon 
amaçlı alanlar hakkında doğru kararlar verilebilmesi 
için arazinin gerçek potansiyeli ile şimdiki ve gele
cekteki sosyo - ekonomik şartların birlikte çözümlen
mesi ve bu kaynağın her kullanımı açısından ayrı ay
rı değerlendirilmesi sağlanacaktır», 

• 

b) Bölge Planlaması Bölümünde : «Tarım top
raklarının koruyucu tarım dışı amaçlara tahsisini dü
zene bağlayan tedbirler, fizik planlama kararları ya-
nısıra uygulama araçlarının ele alınması ile geliştiri
lecektir, Şehirlerin gelişmesinin destekleneceği odak
ların seçiminde tarım topraklarının kullanımı bir fak
tör olarak gözetilecek, tarıma uygun alanlarda sana-
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yi tesislerinin kurulmasında dikkatli davranılacak-
tır», ve 

c) Yerleşme - Şehirleşme Bölümünde : «Şehir 
Yerleşme alanlarının gelişmesi, sanayi ve turizm amaç
lı yapılaşma tarım topraklarına doğru olduğundan 
tarım dışına çıkılacak bölgelerin sınırları ve fonksi
yon tahsisleri il ölçeğindeki ilgili kamu kuruluşların
ca belirlenecek ve bu bölgeler konut, sanayi ve tu
rizm alanı olarak tespit ve ilan edilecektir. Yapılaş
manın tespit edilen bu bölgelere yönlendirilmesi sağ
lanacak, tarım arazisi olarak bırakılan yerlerde dağı
nık yapılaşmaya izin verilmeyecektir.» 

II - 5 inci Plartda yer alan bu politikaların uygu
lanması ve gerekli düzenlemelerin plan döneminde 
yapılması ile; gerek tarım topraklarının ve gerekse 
turistik bölgelerin amaçlarına uygun ve diğer sektör
leri de tatmin eder şekilde kullanılması yönünde 
olumlu adımlar atılmış olacaktır. 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca personele veri
len lojmanlara ve kiralarına ilişkin sorusu ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan'ın yazılı cevabı 
(71150) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Maliye ve Gümrük Bakam 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Anayasamız ve Personel Kanunu muvacehesinde 
personele eşit hak ve imkânlar verilmesi tabiidir. Bu
na göre; 

Soru 1. Kamu kuruluşları, bakanlıklar, iktisa
dî devlet teşekkülleri ile devlet bankaları, genel mü
dürlük veya bölge müdürlük veya müdürlüklere ve 
benzeri resmî kurum ve kuruluşların personeline ver
dikleri lojmanlar ve bu lojmanların kiraları konusun
da (a) Ankara'daki, (b) Erzurum'dakiler için bilgi ve
rilebilir mi? 

Soru 2i Yukarıdaki konuda Türkiye çapında 
bir envanter yaptırılmış mıdır? Yapılmamış ise yap
tırmayı yararlı bulur musunuz? 

Soru 3. Bu lojman kiralan; yer, yöre ve nite
likleri (sosyal mesken, lüks mesken, sobalı, kalorifer
li) bakımından hakkaniyetli ve rayiç değerlere göre 
standart bir durum ihraz etmekte midirler? 
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TC 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Sayı : Mile : 4/4 Şb. Md. 3121-24384-33800 
Konu : Kamu Konutları. 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 4 Ekim 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tLGİ : 3.9.1984 tarih 7/150-1,638/05795 sayılı ya

zınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu tarafın

dan verilen kamu kurum ve kuruluşlarının persone
line tahsis ettikleri konutlar ve bu konutların kira be
delleri hakkındaki yazılı soru önergesi aşağıda mad
deler hailinde cevaplandırılmıştır. 

1. Kamu kurum ve kuruluşlarınca personeline 
tahsis edilen konutlar ile hu konutların kira bedel
leri, 2946 sayılı Kamu 'Konutları Kanununun yürür
lüğe girdiği 11.11.'1983 tarihine kadar her kurum ve 
kuruluşun kendi (mevzuatlarına göre yürütülmüştür. 
Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğü ile Devlet 
Planlama Teşkilaltınca yapılan araştırmaya göre ge
neli ve katma bütçeli idarelerin Ankara'da mevcut 
5 115 ve inşa halinde 2 150 adet, Erzurum ilinde ise 
mevcut 2 297 ve inşa halinde 107 adet konutu bu
lunmaktadır. 2 946 saydı Kanunun yürürlüğünden 
önce genel 'bütçeye bağlı idarelerin konutlarımdan aynı 
kira bedeli alınırken diğer kamu kurum ve kuruluş
larının bir kısmı genel bütçeli idarelerin tabi olduk
ları Memur Konutları Yönetmeliğinde belirtilen kira 
bedellerini uygulamışlar, 'bir kısmı ise kendi mevzu
atları uyarınca tespit edilen kira ''bedellerini almışlar
dır. 

2. Yukarıda belirtildiği gibi kamu kurum ve ku
ruluşlarının mevcut ve inşa halindeki konut sayısı 
konusunda yapılmış çalışmalar mevcuttur. Kira be
delleri ise her kurum ve kuruluşta farklı miktarlar
da alınmıştır, Bu ayrı uygulamanın giderilmesi ama
cıyla 2946 sayılı Kamu Konutları Kamunu yürürlü
ğe konulmuştur. IBu IKanun uyarınca, kamu kurum 
ve kuruluşlarının konutlarının ta'hsis şekli, oturma 
süresi, kira bedeli ve yönetiminde eşitlik sağlanmış
tır., 

3. 2946 sayılı Kamu 'Konutları Kanunu ve bu 
Kanunun uygulama usul ve esaslarını düzenleyen ka
mu konutları yönetmeliğinde kamu konutlarının kira 

bedellerine esas olacak kira birim 'bedelleri ilgili Ba
kanlık temsilcilerinden oluşan komisyonca her takvim 
yılının başlangıcından en az üç ay önce belirlenerek, 
yılbaşından itibaren uygulanmak üzere Resmî Gaze
tede yayınlanarak yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 

Buna göre, 1984 yılına münhasır olmak üzere 
1.7.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında yurt içinde 
bütün kamu kurum ve kur uluslarının konutlarında 
uygulanacak olan kira Ibirim 'bedelleri, konutun kalo
rifersiz, kaloriferli ve inşaat çinisinin kerpiç, ahşap 
bağdadî olması dikkate alınarak farklı tespit edil
miştir. Bodrum katlarda ise, kira 'birim bedelinin ya
rısı alınmaktadır. 

'Bilgilerini arz ederim. 

Vural Arikan 
Maliye 've Gümrük Bakanı 

4. '— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Devlet Planlama Teşkilatına bağlı «Kalkınmada 
Öncelikli Yöreler Dairesi» ne ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet 
Kaya Erdem'in yazılı cevabı. (7/161) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 

Hilmi Nallbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlı
ğı memleket gerçeklerini göz örtünde tutarak plan ve 
programlar hazırlıyor mu? 

Soru 2< Hazırladığı plan ve programlar mem
leket gerçeklerine uygun ise yatarımlarını «Kal
kınmada öncelikli yörelere» ağırlık verecek şekilde 
olması gerekmiyor mu? 

'Soru 3. Böyle olduğuna göre bu Müsteşarlık 
bünyesindeki «Kalkınmada öncelikli yöreler dairesi
nin» mevcudiyeti DPT Müsteşarlığına bühtan değil 
mi? Veya bu daire göstermelik olarak mı kurulmuş
tur? 

iSoru 4. Bu «Kalkınmada Öncelikli Yöreler» 
dairesini kaldırmayı düşünür müsünüz? 
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TC 
(Devlet Bakanlığı 8 . 10 . 1984 

Başbakan Yardıımcıljğı 
Sayı : Ö02/2781 

Türkiye Büyük 'Millet IMeclisi Başkanlığına 

İLGİ: Başbakanlığın K. K. On, Md. 106/329/05989 
sayılı ve 13.9.1984 tarihli yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nafflbaoıtoğlu' 
nun, Sayın Barbakanımıza yönelttiği soru önergesi
ne Bakanlığımca verilen cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
ıKaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Soru önergesi Cevabıdır 

1. Bilindiği üzere Devlet Planlama Teşkilatı Kal
kınma Planlarının ve Yıllık Programların hazırlan
masında görev alan bir kuruluştur. Kalkınma Planı, 
hükümetlerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tasvibinden geçerek uygulamaya konulmaktadır. Böy
lesine önemli bir konuda ülke gerçeklerinin yani ül
kenin ekonomik, sosyal, kültürel ve idarî yapısı ile 
kaynaklarının ve ihtiyaçlarının göz önünde tutulma
ması söz konusu değildir. 

2, Hazırlanmakta olan plan ve programlarda ül
kenin 'gelişmiş illerime nazaran yeterince gelişmemiş 
illerine özel bir önem verilmektedir. Bakanlar Ku
rulu Kararnamesi ile tespit edilen ve kapsamı meyda
na gelen gelişmelerle uyumlu olmak üzere zaman 'için
de değişikliğe uğrayan «jKalkınmada Öncelikle Yöre
lerdin geliştirilmesi ve diğer illerle olan gelişmişlik 
açığının azaltılması ve zaman içinde giderilmesi ama
cıyla her türlü tedbir alınmaktadır. Kalkıınmada ön
celikli Yörelerin hızla gelişebilmesi için, bir yandan 
kamu yatırımlarına özellikle alt yapının tamamlan

masına öncelik verilmektedir. Diğer yandan söz ko
nusu yörelerin potansiyelinin harekete geçirilmesine 
ağırlık verilirken, özel sektörün de bu yörelerde ya
tırım yapması için diğer yörelere göre daha fazla 
teşvik tedbirlerinden yararlandırılması uygulamasına 
19.7.1984 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi ile başlanmış bulunmaktadır (Ek 1 Ka
rarname sureti). 

3. Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde 1971 
yılında kurulmuş bulunan Kalkınmada öncelikli Yö
reler Başkanlığı, şimdiye kadar kendisine verilmiş bu
lunan yetki ve sorumluluklar ve Müsteşarlığımızın 
talimatları çerçevesinde hizmet vermiştir. Kalkınmada 
öncelikli Yörelerin tespiti, bu yörelerin kalkınma-' 
sına yönelik ilke ve politikaların geliştirilmesi ile 
gerekli tedbirlerin alınmasında, uygulamaların izlen
mesinde, plan ve programların millî politikalarla tu-
tarlığının sağlanmasında etkili olmuştur. Söz konusu 
Başkanlık öncelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerimin kalkınması amacıyla önemli araştırmalar 
ve çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarını 
plan ve programlara aksettirmiştir, Bu bölgelerdeki 
mahallî tasarrufları ve potansiyeli harekete geçirmek 
amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesine İk
tisadî ve Malî Transferler adı ile konulan fonların 
kullanımı gibi görevleri yürütmektedir. 

4. Hükümet programında ve Beşinci Beş Yllık 
Kalkınma Planında bölge planlaması ve Kalkınmada 
öncelikli Yöreler konusu büyük önem taşırken, bu 
görevler içini kurulmuş ve şimdiye kadar bu konuda 
(bilgi ve tecrübe birikimi kazanmış olan bir hizmet 
biriminin kaldırılması söz konusu değildir. Aksine, 
bu Başkanlığın daha da güçlendirilerek verilen gö
revleri yerine getirebilmesi için gereken tedbirler alın
mıştır. Yeni yürürlüğe giren, Bakanlıkların Kuruluş 
ve Görev Esaslarını Düzenleyen Kanun Hükmünde 
Kararname ile söz konusu Başkanlık, daha önce 
olduğu gibi, Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde 
anahizmet birimleri arasında yer almıştır. 
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Bakanlar Kurulu Kararları 
Karar Sayısı : 84/8306 
Kalkınmada öncelikli yörelere uygulanacak teşvik 

tedbirleri hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konul
ması; Yüksek Planilama Kurulunun 19.7.1984 tarihli 

ve 55 sayılı Raporu üzerine, 933 sayılı Kanunun 13 
üncü maddesine ve .8.6,1984 tarihli ve 223 sayılı Ka
mın Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Ba
kanlar Kurulunca 19.7.1984 tarihinde kararlaştırıl-
mış'tır. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
î. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Mîllî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
• M.-N. Eldem 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
/. özdağlar 

IMillî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenllik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M, Taşçıoğlu 

19.7,1981 tarihli ve 84/8306 sayılı Kararnamenin 
eki Karar : 

Madde 1. —Kalkınmada öncelikli Yörelerde ya
pılacak Teşvik Belgesi almış yatırımlar, Genel Teşvik 
Tablosunda Gümrük Muafiyeti öngörütaıese dahi 
Gümrük Muafiyetinden yararlanır. 

Madde 2. — 202 ve 199 sayılı Kanunlarda deği
şiklik yapılmasına ilişkin 24/12.1980 tarih ve 2361 ve 
2362 sayılı Kanunlar ile söz konusu kanunlara 
4.1.1984 tarih ve 2970 sayılı Kanunla getirilen deği
şiklikler gereğince yatırım indiriminin nispeti, İkinci 
Derecede Kalkınmada öncelikli Yörelerde yapılacak 
yatırımlarda % 60, Birinci Derecede Kalkınmada 
öncelikli Yörelerdeki yatırımlarda ise 1% 100 dür. 

Madde 3. — Kamu Ortaklığı Fonunun asgarî •% 
10 u Kalkınmada öncelikli Yörelerde istihdamı artı
rıcı ve Kamu Kuruluşlarının asgarî |% 10 iştirak et
tiği her nevi yaltırımlarda ve bunların işletme finans
manında kullanılır. , 

Birinci fıkrada sözü edilen Fon, Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı Kurulunca tespit edilecek esaslar çer
çevesinde kullanılır. 

Madde 4. — Kalkınmada Öncelikli Yörelerde ya
pılacak yatırımlarda özkaynak oranı yatırımın karak
teristiklerine göre '% 30'a kadar indirilebilir. 

Madde 5. — Kalkınmada Öncelikli Yörelerde ya
pılacak yatırımlar için arazi veya arsa tedariki ile il
gili işlemler, veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, 
banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak vergisi, 
harçlar ve resimler ile Belediye Gelirleri Kanunu ge
reğince alınan vergi, resini ve harçlardan müstesna
dır. 

Sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin ve-bunların 
birlikleri ile Vakıfların Kalkınmada öncelikli Yöre
lerde yapacakları Devletçe teşviki öngörülen yaıtırım-
(lar dolayısıyla her ne suretle olursa, olsun bina ikti
sapları, arsa ve arazi üzerine inşa veya binaya ilave 
suretiyle binalar, bağımsız birimler veya katlar mey
dana getirmeleri ve bunların devirleri ile ilgili işlem
ler yukarıda belirtilen vergi, resim ve harçlardan is
tisna edilmiştir. 

Madde 6. — Yatırımın gerçekleşmesinden sonra 
üretime kısmen geçmiş veya hiç geçememiş kuruluş
larla, en geç bir yıl içinde işletme sermayesinin kifa-
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yetsizliği sebebiyle tam 'kapasiteye ulaşamamış (kuru
luşların işletme kredisi ihtiyacı, Teşvik Belgesine bağ
lanmış olan yatırımlarda DPT'nin uygun görüşü ile 
karşılanabilir. Bu durumda toplam yatırımda kulla
nılan kredi nispeti Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 
'% 80'i geçemez. 

İMadde 7. — Aşağıda istisnaî olarak belirtilen mer
kez ilçeler ve diğer ilçeler dışında, Birinci Derecede 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerin il merkezleirmde 
(Merkez İlçe) fiilen çalışanların gerçek ücreifilerinin 
vergilendirilmesinde özel indirim nispeti 3 kat, diğer 
ilçelerde 4 'kat olarak uygulanır. İkinci Derecede Kal
kınmada öncelikli Yörelerde 'bu nispet illerin merkez 
ilçelerinde 2 kat, diğer ilçelerde 3 kattır. 

Teşvik belgeli yatırımlarında fiilen çalışanların 
ücretlerinin vergilendirilmesinde ise yatırıma başlama 
tarihinden itibaren 5 sene müddetle yukarıda belirti
len katsayılara Birinci Derecede Kalkınmada önce
likli Yöreler için 2, İkinci Derecede Kalkınmada Ön
cel) kli Yöreler için 1 sayı daha ilave edilir. 

Ancak, (Birinci Derecede Kalkınmada öncelikli 
Yörelerden olan Bingöl, Bitlis ve Hakkâri merkez 
ilçeleri için özel indirim nispeti 4 kat, Bayburt, Kelkit 
ve Batman ilçeleri için 3 kat olarak uygulanır. 

İkinci Derecede Kalkınmada öncelikli Yörelerdeki 
ilçelerden Arlhavi, Hopa, Silvan, Aşkale, Pasinler, 
ilçelerden Arlhavi, Hopa, Silvan, Aşkale, Pasinler, 
Kızıltepe, Nusaybin, Divriği, İskilip, Olsımaincık, Sun
gurlu, Ayancık, Birecik, Siverek, Erbaa, Turhal ve 
Yerköy ilçeleri için özel indirim nispeti merkez ilçe
leri gilbi iki kat olarak uygulanacaktır. 

Madde 8. — Yüksek Planlama Kurulu, Kal
kınmada Öncelikli Yöreler dışında kalan ilçelerde 
yapılacak yatırımlarda yatırımın sekıtörel ve bölge
sel özelliklerini ve İstihdama katkısını dikkate alarak 
bu gibi yatırımları Kalkınmada 2 nöi Derecede ön
celikli Yöre yatırımlarının şartları ile teşvik edebilir. 
Yüksek Planlama kurulunun bu toplantısına Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Böîgderinin kalkınmasından 
sorumlu Devlet Balkanı, ilgii bakan olarak iştirak 
edecektir. Bu konuda yapılacak değerlendirme ve 
uygulama esasları Yüksek Planlaıma Kurulunca belir
lenir. 

Madde 9. — Kalkınmada ölncelüıkli Yöreler Ek 
listede gösterilmiştir. 

Madde 10. — Bu karar hükümleri yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

Ek : 1 

KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER 
I — 1 İNCİ DERECEDE ÖNCELİKLİ İLLER 

1. Ağrı 6. Muş 
2. Bingöl 7. Siirt 
3. Bitlis 8. Tunceli 
4. Gümüşhane 9. Kars 
5. Hakkâri 10. Van 

II — 2 NCİ DERECEDE ÖNCELİKLİ İLLER 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.-
8. 
9. 

Adıyaman 
Artvin 
Diyarbakır 
Elazığ 
Erzlincan 
Erzurum 
Kahramanmaraş 
Malatya 
Mardıin 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Sivas 
Çankırı 
Çorum 
Kastamonu 
Sinop 
Şanlıurfa 
Tokat 
Yozgat 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Erzurum, Dumlu Kasabasındaki yapağı ve yün 
ipliği yapma fabrikasına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Ka 
ya Erdem'in yazılı cevabı (7/İ68) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hilmii 'Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Ülkemizde yetiştirilmekte olan yaklaşık 
50 mlilyon baş koyunun 21 milyonu Doğu ve Güney
doğuda ve bunun da yaklaşık 8 milyonu Erzurum 
yöresinde yetiştirilip, bunlardan da yaklaşık 10 mil
yon kilo yapağı ve yün alındığıma ve bu nedenle Er
zurum Dumlu Kasabasında bir yapağı ve yün yıka
ma ve yün ipliği yapma fabrikası da yapılmış bitmiş 
olduğuna göre : 

Bu fabrikanın iplik 'bölümü neden kaldırılmış ve 
iptal edilmiştir?. 

Soru 2. Eğer Devlet Planlama Teşkilatı kaldı
rılmasını gerekli görmüşse nedeni nedir?. 
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Soru 3. Bu gerekçe Hakkâri'de temelini attığı
nız aynı tip fabrika için de geçerli olacağına göre; 
Hakkâri fabrikasını (kuruşumuzun nedeni Erzurum 
Dumlu fabrikası için de geçerli sayılıma^ mı?. 

T.C. 
Devlet «Bakanlığı 8.10.1984 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/2790 

Türkiye ıBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlığın K.K. Gn. Md. 18/106/300/05952 

sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili ıSayın Hilmi Nalbantoğlu, 

nun Sayın Başbakanımıza yönelttiği soru önergesine 
Bakanlığımca verilen cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Soru Önergesi Cevabıdır 

1. Halen Ülkemizde yün ipliği konusunda kurula 
kapasitenin talebin çok üstünde olması nedeniyle, soru 
önergesine konu olan «Erzurum Yapağı, Yün Yıkama 
ve Yün İpliği Tesisi»nin karakteristiğinin değiştiril
mesi hususu 1982 Program Kararnamesinde yer al
mıştır. 

9 . 10 . 1984 O : 1 

Bilindiği gibi, yapılan yeni düzenleme ile Yapağı 
ve Tiftik A.Ş. Genel Müdürlüğü, Sümerbank Genel 
Müdürlüğüne bağlı bir kuruluş haline getirilmiştir. 
Sümerbank Genel Müdürlüğü ise yünlü tesislerini de 
kapsayan II. Rasyonalizasyon ve Modernizasyon Proje 
kapsamına alınarak durum yeniden değerlendirilecek
tir. Bu konuda Sümerbank Genel Müdürlüğü ile de 
mutabakat sağlanmıştır. 

2. Erzurum'daki proje için söz konusu olan bu 
değişikliğin Hakkâri'de başlatılan proje için de aynen 
gerçekleşeceğini kabul etmek mümkün değildir. Bi
lindiği üzere Hakkâri ili ekonomik ve sosyal yönden 
Ülkemizin en geri kalmış illerinden biridir ve ge
lişebilmesi büyük ölçüde hayvancılık ve buna bağlı 
sanayilerle mümkün olabilecektir. Bu yörede ilkel 
usullerle yapılan elişi halı ve özellikle kilim ipliği 
üretiminin kaliteli ve standart boyanmış ipliğe dö
nüştürülerek- yörede mevcut bulunan 3.000 adet tez
gâhın iplik ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. 
Bu nedenle söz konusu yörenin özellikleri de dikkate 
alınarak hayvancılığı geliştirmek, hayvansal ürünler
den olan yün ve yapağıyı yerinde değerlendirmek, bir 
ölçüde iş imkânları yaratmak, mahallî kaynakları 
ve tasarrufları da harekete geçirmek üzere DBSÎYAB' 
in öncülüğünde, Hakkâri il Özel idaresinin de katıl
dığı çok ortaklı Hakkâri iplik Sanayi A.Ş. (HISAŞ) 
tarafından söz konusu yatırım başlatılmıştır. 
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Meclisi Üyelerinin ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun Tasarısına verilen oyların 
sonucu 

Kanunlaşmıştır. 
Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
304 
243 
43 
18 
— 
95 
1 

Türkiye Büyük Millet 

S 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçii 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Ralıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım tpek 
îsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 

(Kabul e 

H. ibrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Sağdıç 
tsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Osman Eskin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 
Şerafettin Toktaş 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Özteklin 

deriler) 
BURDUR 

Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal F-^em 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunüş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Özgür Barutçu 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turtgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
ismail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Hilmi Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 
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HATAY 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
Kararan Karaman 
M. Murat Söbmenoğlu 

İSPARTA 
Fataıa Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Biçen«ürk 
Mehmet Kocabaş 
Rüştü Kâzıim Yücelen 

İSTANBUL 
BebJç Sadi Abbasoğlu 
BÜlenlt Akarcalı 
B, Doğancan Akyürelk 
Yaşar Albaıyrak 
imren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
İsmail Safa Giray 
Mehmet Rafkaısli'gü 
Alıtan Kavak 
R. Brcümemt Konükman 
Leyla Ye'raay Köseoğlu 
Turgult Özal 
İbrahim özdemir 
Günseli Özkaya 
Bilal Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
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Özdemir Pehllivanoğlu 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Emin Fahrettin Özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

9 . 1 » . 1984 O : 1 

KÜTAHYA I 
Ahmet Ekici I 
Mustafa Uğur Ener I 
Mustafa Kalemli I 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abduİah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Mustafa İzci 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Aydın Baran 
Rıza Tekin 

SİNOP 
özer Gürbüz 

SIVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğîu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çakan 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Cüneyt Canver 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Mehmet Seyfi Oktay 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BlTLÎS 
Kâmran inan 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri! Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
FeyzuUah Yıldırır 

HATAY 
Tevfik Bilal 
ihsan Gürbüz 

İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Tülay Öney 
İbrahim Ural 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Orhan Otağ 

KONYA 
Salim Erel 
Sabri Irmak 

MALATYA 

Ahmet İlhami Kösem 

MARDİN 

Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
Turgut Sözer 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoglu 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Enver özcan 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıklırjitn 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Muhteşem Vasıf Yücel 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

(BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

DENİZLİ 
İsmail Şengün 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

İSTANBUL 
Doğan Kasaroğlu 
Namık Kemal Şentürk 

(Çekimserler) 

İZMİR 
Rüştü Şardağ 

KARS 

Musa Öğün 

KONYA 

Haydar Koyuncu 

MUŞ 

Nazmi önder 

SAMSUN 
Hasan Altay 

TOKAT 

Cemal özdemir 

TRABZON 

Mehmet Kara 

ZONGULDAK 

Isa Vardal 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral (B) 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Alpaslan Pehlivanlı 

(Oya 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Oğan Soysal 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bavulken 
Aydın Güven Gürkan 

BALIKESİR 
Fenni Isiimyeli 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Recep Kaya 

katılmayanlar) 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 

BURSA 
M. Memduh Gökçen 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

\ 
DİYARBAKIR 

Cevdet Karakurt 
ESKİŞEHİR 

Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş ıflB) 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 

GÎRESUN 
Burhan* Kara 
Cevdet Karslı 
Ahmet Yılmaz 
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GÜMÜŞHANE 
İbrahim Turan 

HATAY 
Hamit Melek 

İSPARTA 
M eltin Ataman 

İÇEL 
Ali Ihlsan Elgin 
Edip Özgenç 

İSTANBUL 
Mucip Ataklı 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Ömer Ferrufı llter 
Feridun Şakir öğünç 
Kemal özer 
Saim Bülend Ulusu 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Durcan Emirbayer 

İsmet Kaya Erdem (B) 
Fikret Ertan 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
KAYSERİ 

İbrahim özbıyık 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRŞEHİR 
ismet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 

MALATYA 
Fahri Şahini 

MANİSA 
ismail özdağlar <>B) 
Mekin Sarıoğlu 

Gürbüz Şakranlı 
ismet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Kenan Nuri Nehrozoğkı 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Ruşıan Işın 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karadumıan 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

' VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunlüoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
LuHfuMı Kayalar (t. A.) 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

(Açtk üyelik) 

BİNGÖL i X 
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Türkiye Bttyük Millet Meclisi Başkam ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca SeçUen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında Kanun Tasansuıa 

Verilen Oyların Sonucu 
(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçli 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 

AFYON 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

Üye Sayıaı : 4W 
Oy Verenler : 273 
Kabul Edenler : 1 50 
Reddedenler : 111 
Çekimserler : 
Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar : 1 
Açık Üyelikler : 

lıl 
— 
26+1 '(Geçersiz oy) = 127 

1 

(Kabul Edenler) 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
1. Cenap Ege 
Ertuğruıl Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçoğlu 

îBtNGÖfL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksaj/ 
Fuat Öztek'in 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabuniiş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
tlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
ihsan Tombuş 

(DENİZLİ 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkan.Turgut Arıkan 
İsmail Üğdül 

ERZİNCAN 
Yıldırım AlkbuluiD 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Abdurrahman Demirtaş 
Kâmran Karaman 
M. Murat Sötkmenoğlu 

İSPARTA 
Fataıa Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbraıbJm Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Mehmet Kocabaş 

İSTANBUL 
B. Doğanoan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
lknren Aykult 
Sabit Batumlu 
Ömer Necaıti Cengiz 
Mehmet VdhlbiDinçeıier 
İsmail Safa Giray 
Mehmet Kafikaıslıgil 
AJtan Kaıvaık 
R. Ercüment Konukıman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Tungut Özal1 

İbrahim özdemir 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pehlivanoğlu 
Süha Tanık 
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KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 

Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Muştala Kaılemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
İdria Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
M. Miükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfikı Ataaever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Osman Bahadır 

UŞAK 
Mehmet Topaç 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 

(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Baturnan 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Ralıbey 
Hamdi Özsoy 

AĞRİ 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Osman Işık 
İsmail Saruhan 

AYDIN 
Halil Nüzhet Goral 
Mehmet Özalp 

Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS * 
Kâmran İnan 

BURSA 
Mehmet Azdzoğlu 
M. Kemal Gökçora 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmi Nallbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmaniıoğlu 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbüz 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Doğan Kasaroğlu ' 
Tülıay öney 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaf 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 

KARS 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 
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KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 

Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 

Vecihi Akın 
Salim Erci 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin özdilek 

MALATYA 

İlhan Dincel 
Talat Zengin 

MANİSA 

Abdullah Çakırefe 
Mustafa İzci 

ANKARA 

Ali Bozer 

ÇANAKKALE 

Cafer Tayyar Sadıklar 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstüne) 

ADIYAMAN 
Arif Agaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral (B.) 
Necdet Calp 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Oğan Soysal 

T.B.M.M. B : 9 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
Şükrü Yürür 

SAKARYA 
Mustafa Kıiıçaslan 
Mümtaz özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

İÇEL 

Hikmet Bicentürk 
Rıüştöi Kâzım Yücelen 

İZMİR 
Rüştü Şardağ 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Aydın Güven Gürkan 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Töktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoglu 

BURDUR 
Ali Kemal Erdem 

9 . 10 . 1984 0 : 1 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naoi Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mustafa Kemal Faiao$u 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Metin Gürdere 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazanaoğlu 
Fahrettin Kurt 

KONYA 
Haydar Koyuncu 

MU9 
Nazmd önder 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 

BURSA 
A, Kurtoebe Alptemoçin 
(B.) 
M. Memduh Gökçen 
Ahmet Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Mustafa Kânı Bürke 
Ayçan £akıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Kârakurt 
Ahmet Sarp 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 

Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 

Engin Cansızojlu 
Rıza öner Çakan 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

ORDU 

İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 

RİİZE 
Arif Şevket Bilgin 

ELAZIĞ 
Zeki Yavuztürk <B.) 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cetmal BüytÜklbaş <B) 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Hamit Melek 

(Çekimserler) 

(Oya Katümaymlar) 
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İSPARTA 
Metin Ataman 

İÇEL 
Ali îhaan Elgin 
Edip Özfenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
BüI«ot Akarcali 
Mucip Ataklı 
Hayrettin Elma» 
Halil Orhan Ergüder 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz îhsan HaatUrk 
Ömer Ferruh llter 
Feridun Sakır öğünç 
Kemal özer 
ATİ Tanrıyar dB.) 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem <JB.) 
Fikret Ertan 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

' KlARiS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Ömer Kuşhan 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhaitoı Ara» (Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
İsmail özdağlar (B.) 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhanfil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem >(1B.) 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUŞ 
AJaattin Fu*at 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Mehmet Aydın i(IB.) • 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Rugan Işın 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Sevici Taştan 

ŞANLIURFA 
Veoihıi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçfili 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp A|iik 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurjunluoğİu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar (I. Â.) 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaı 

(Açık ÜytMk) 

BİNGÖL (D 
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TemsU ödenekleri ile Dısandan Atanan Bakanların ödenek ve Yollukları Hakkın
da Kanun Tasansuıa Verilen Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır! 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler : 

: 400 
277 
176 
91 
10 
—. 

122 
1 

(Kabul edenler) 

Başbakan ve Bakanlann 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Badas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

AFYON 
Metin Balıbey 
Nihat Türker 
Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğhl 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sanoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım tpek 
tsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlü 
Hüseyin Bari as Doğu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Göksel Kalaycıoğlu 
Halil ibrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Fatma Rezan Şahıinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Nüzhet Goral 
Ertuğrut Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgiî 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çeldkbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunâş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
İhsan Tombuş 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Yıdırrm Akbulüt 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 

GÜMÜŞHANE 
Ak'if Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demirtaş 
Kâmran Karaman 
M, Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Fattma Mİhrfban Erden 
Mustafa Kemal Toğjay 
İbraMm Feyzi Yaman 

İÇEL 
thrjalhıim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Mehmet Kocabaş 
Rüşttü Kâzım Yüceden 
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İSTANBUL 

Bülent Akarcalı 
B, Doğanoan Aıkyürök 
İmren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler 
ismail Safa Giray 
Mehmet Kafkaslııgü 
Alltan Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 

Vural Arıkan 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pehlivanoğlu 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

Ülkü Söylemezoğlü 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altmok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer ilhan 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Gülami Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
M. Mükerrem Taşcıoglu 

ŞANLIURFA 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atatever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Osman iBahadır 

UŞAK 
Mehmet Topaç 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 

(ReddederÛer) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Hamda özsoy 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacı oğlu 

BALIKESİR 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Kâmran inan 

/BURSA 

Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Halil ibrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Bahçeci 
Kadir Narin 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri! Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzulilah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

HATAY 
Tevfik Bilal 
ihsan Gürbüz 

İSTANBUL 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengi* 
Doğan Kasaroğiu 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
ibrahim Ural 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 

Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 

KARS 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 
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KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakır efe 
Mustafa İzci 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

MUŞ 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Teklin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Metin Gürdere 

TRABZON 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Rıza Öner Çakan 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Çekimserler) 

ANKARA 

Sururi Baykal 
Ali Bozer 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

İSTANBUL 

Tülay öney 

İZMİR 

Rüştü Şardağ 

KASTAMONU 

Sadettin Ağacık 

KONYA 

Haydar Koyuncu 

MUŞ 
Nazmi önder 

ORDU 
Bahriye Üçok 

TRABZON 
Mehmet Kara 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğiliu 
Mehmet Delıiceoğlu 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral (B.) 
Necdet Calp 
Osman Işık 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Aydın Güven Gürkan 

BALIKESİR 
Fenni tslimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 

M. Memduh Gökçen 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
ismail Şenıgün 

DİYARBAKIR 
Özgüf Barutçu 
Cevdet Karakurt 

ELAZIĞ 
Zeki Yavuztürk <QB.) 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş (B.) 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
İbrahim Turan 

HATAY 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 

İÇEL 
Ali fiîlsan Elgin 
Edip Özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Böhiç Sadi Abba&oğlu 
Yaşar Albayrak 
Mucip Aftaklı 
Hayıretfbin Elmıas 
Hail Oriıan Ergüder 
Hüseyin Avni Güler 
\ ılmaz İhsan Hastürk 
•Ömer Ferruh llter 
R. Ercümemt KonUkman 
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Feridun Şafcir Öğünç 
Kemal özer 
Ali Tanrıyar •($.) 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 

Mahmut Akkılıç 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Işılay Saygın 
Turgut Suoalp 

KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Ömer Kuşhan 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçıflkaya 

KAYSERİ 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş (Bşk. V7 
Mustafa Batgün 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 

MALATYA 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahini 

MANİSA 
İsmail Özdağlar (JB.) 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil 

(Açık 

BİNGÖL 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
İdris Gürpmar 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

SAKARYA 
Â. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİNOP 
Hikni 'Biçer 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Tunan Soğancıoğlı 
Şevki Taştan 

Üyelikler) 

ı: ,1 

- » « < — ı * 

ŞANLIURFA 
Veoihıi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Fahri Karakeçili 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Kıaraduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
LutlfüUah Kayalar ı(l. A.) 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
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Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
GÜNDEMİ 

9 UNCU BİRLeŞitM 

9 . m . 1984 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ 
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜLMELER I 
6 j 

SÖZLÜ SORULAR . j 

1. —- İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Devlet İhale Kanunundan doğan ihale fiyat farkla
rına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
goru önergesi (6/119) 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, j 
bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakan
dan söziü soru önergesi (6/1'22) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Caıuver'in, bele
diye teşkilatı olmayan 'köylerde ispirtolu içki satış -
lanntn yasaManmastna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/134) 

4. — Adana 'Milletvekili Cüneyt Canver'in, pasa
port almak için müracaat eden vatandaşların duru
munu incelemek üzere kurulduğu iddia edilen komis
yonun tutumuna ilişkin 'içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/135) 

5. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, İsken
derun Demir - Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla 
alınan kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) 

6. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıidırım'ın, 
ayçiçeği ürünü taban fiyatının artırılmasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret (Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/137) 

7. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki yolsuzluk ile 
illgili tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/139) 

8. — Adana Milletvekili Cüney Canver'in, 
17.8.1984 tarihli gazetelerde yeralan demokrasi ile 
ilgili beyanına İlişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/140) 

9. — Hatay 'Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, gübreye yapılan son zamma ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/144) 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Kapıkule Gümrük Kapısındaki 'kaçakçılık olaylarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü, soru 
önergesi (6/145) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Bairuımlu'nun, 
Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana gelen anarşik 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/146) 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

13. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bir bankanın genel müdürünün yapmış olduğu dü
ğüne ilişkin Devlet İBakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/148) 

14. — istanbul 'Milletvekili Sabit Batanlu'nun, 
İstanbul - Pendik - Kadıköy sahil yolunun yapımı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi 1(6/149) 

15. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ka
pıkule operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/156) 

Devamı arkada 



16. — İçel ıMiltetvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
gazetelerde yer alan DöVlet yönetimiyle ilgili beyanı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından sözlü soru 
önergesi 1(6/15 7) 

17. — Mıalatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gaze
te kâğıdı ithalatına ilişkin Maiye ve Gümrük Baka- , 
nından sözlü soru önergesi (6/160) 

18. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümetin izlediği dış politikaya ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/161) 

19. — İstanbul 'Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
«Dünya gençlik yılı» nedeniyle yapılan çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü storu önergesi (6/163) 

20. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagit'in, Fis-
kobirlik Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) 

21. — Ordu Milletıvekil'i Hüseyin Alvni Sağesen'in, 
1 Ocak - 25 Eylül 1984 tarihleri arasında Emniyet 
Genel Müdürlüğüne alınan personele ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/167) 

22. — Aydın Milletvekili 'Ertuğrul Göklgün'ün, 
hayvan hastalıklarına karşı kullanılan aşıların ithaline 
ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/168) 

23. — İstanbul M'iUeüve'kMi İbrahim Ural'ın, millî 
çıkarılarımtzı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) 

24. — İstanbul 'Milletvekili İbrahim Ural'ın, airbus 
uçaklarının alımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/170) 

25. — Gümüşhane Milletvekilli İbrahim Turan'ın, 
Kelkit Sümerbank Ayakkabı Fabrikasına İlişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (1/501) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
1.9.1984) 

2. — 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 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin 
Ödenek ve Yollukları Hakkında 13.7.1984 Tarih ve 
3037 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumlhuribaşjkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/549; 3/491) (S. Sayısı : 118) 
(Dağıtma tarihi : 4.10.1984) 

X 4. — Türküye IBüyük Millet Meclisi Başkanı ve 
Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Bü
yük. Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyo
nunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği Hakkında 
13.7.1984 Tarih ve 3038 sayılı Kanun ve Anayasa
nın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi ve Plan ve Bütçe Komiisyonu Raporu (1/550; 
3/492) (S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 4.10.1984) 

X 5. — Başbakan ve Bakanların Temsil ödenek
leri ile Dışarıdan Atanan Bakanların ödenek ve Yol
lukları Hakkında 13.7.1984 Tarih ve 3039 Sayılı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/551; 3/493) (S. Sayısı : 120) (Dağıtana ta
rihi : 4.10.1984) 

,6. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
137 nci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 89 uncu Madde
sine Göre Geri Verilen Muş Milletvekili Atilla Sin'in, 
13 . 10 . 1983 Tarihli ve 2918 Numaralı Karayoılları 
Tralfik Kanununun 3 üncü Maddesindeki İki Tanı
mın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içiş
leri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komis
yonları raporları (1/606, 2/78) (S. Sayısı : 121) (Da
ğıtma tarihi i 5.10i. 1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 118 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve Yollukları 
Hakkında 1 3 . 7 . 1 9 8 4 Tarih ve 3037 Sayılı Kanun ve Anaya
sanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/549; 3/491) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 27 Temmuz 1984 

Kan. Kar. : 39-18/A-5-84/406] 3445 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi : 14 Temmuz 1984 tarih ve 1593-05755 sayılı yazınız. 
İlgi yazı ekinde gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisince 13 Tonunuz 1984 tarihinde kabul edilen 

3037 numaralı «Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve Yollukları Hakkmda Kanun» un onay
lanması ekte belirtilen nedenlerle uygun görülmemiş, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 89 uncu maddesi ge
reğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Kan. Kar. : 39-18/A-5-84/406-3445 sayılı yazı ekidir. 

1. Anayasalar, genel ilkeleri belMıeyen ve üst derecede kaideler koyan düzenlemelerdir. Bu bakımdan 
Anayasanın kanunla düzenlenmesini öngördüğü ve esasını belirlediği konularda çıkarüacak kanunların; Ana
yasaya uygun, değişle anlam ve yoruımflıara neden olabilecek genel ifadeler yerime, uygulamada duraksamaya 
yer vermeyecek dereöede açdc ve seçik olması zorunludur. 

Bu genel kaideye rağmen, 13.7.1984 tarih ve 3037 sayılı Kanunda, özellikle Ödenek ve yollukların mikta
rının hesaplanımasına ilişkin birinci maddede açıklık bulunmamaktadır. 

IBu haliyle kanun, uygullamada tereddütlere yol açacak, kanuna göre yapılan işlemlerin veya bizatM ka
nunun davaya konu edimösi 'halinde, açıklıktan yoksun ve noksan bir düzenleme olduğu ortaya çıkacaktır. 
Şöyle kli : 

•a) Türkiye Büyük iMitet Meclisi üyelerinin ödenek Ve yoluklarına ilişkin 22.1.1962 tarih ve 1 sayılı Ka
nunda 7244 sayılı Kamunla ıbelirlenmiş kadrosu blirinci derecede olan Devlet memuru aylığına, 5.7.1975 tartı 
ve 1905 sayılı Kanunda Devlet Memurları Yasası İe- gösterilen en yüksek göstergeye, 25.2.1977 tarih ve 2034 
sayılı Kanunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile belirlenen en yüksek Devlet memurunun ek gös
terge ile birlikte aldığı aylık tutarına, gönderme yapılarak belirlenmiş lolhıasıma rağmen, uygulamada değişik . 
görüşler lifleri sürülmüş, zorlayıcı yorumlara, farklı sonuçlara ve kararlara 'varılmıştır. 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve yolluklarını belirleyen birinci maddeye Anayasa
nın 86 ncı maddesinde yer alan «en yüksek Devlet memurunum alimaklta olduğu miktar» deyiminin aktarıl
ması İe yetiniilımliş bulu^utaaktadır. Sadece gerekçede «Halen yürürlükte olan hükümlere göre kadro aylığı 
1 400 ve ek göstergesi 1 200 olan kamu görevlisi en yüksek Devlet memuru kabul edilmiiştir. Bahis konusu 
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Devlet memurunun atoaıklta olduğu ek göstergeli aylığın tamamı ie aynı Devldt memuruna yapılan sosyal yar
dımlar, zam ve tazminatlarım hesabedileeek brüt tutarınım (% 75)'nin toplamı milldüvekili ödeneğine esas alın
mıştır.» 'ifadesiyle amacın ne olduğu belürtilmeik istenmişltür. Oysa, gerekçenin Ikanun metnine dahil olmadığı 
ve bağlayıcı niteliği 'bulunmadığı, bazı hallerde kanunun ifadesi ile gerekçenin çelişebileceği, gerek bilim çev
relerinde ve gerekse yargı kararlarında kalbul edilmektedir., 

c) Bu nedenlerle konunun geçmişi ve duyarlığı da göz önünde tutularak 3037 sayılı 'Kanunun düzenlen
mesinde ayrı bir özen gösterilmesi gerekirdi. 

2. Gerdkçeniin, kanun metnine dahil olmadığı görüşü biran için ibimal edilse bile gerekçede kalbul edilen 
husus Anayasanın 86 ncı maddesine, Türkiye Büyük M'iilet Mecilüts'inin 'konuya ilişiklin yasal 'düzenlemelerine 
ve gelemdklerme de aykırı düşmektedir. 

Bilindiği glibi 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin öde
nek ve yolluklarını düzenleyen 86 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü, 1961 Anayasasının 1421 sayılı Ka
nunla değişik 82 nei maddesinden farklı değildir., 

Bu 'balkımdan belirlenen ikonuda sağlıklı bir sonuca varabilmek için; Anayasa düzenlemelerinin, konuya 
ilişjkin (kanunların, 'bunlara ait gerekçelerin, komisyon raporlarının, meclis tutanaklarının ve Anayasa Mahke
mesi kararlarının gözden geçirilmesi gerdkmıektedir. 

Bunların incelenmesinde : 
a) 1961 Anayasasının düzenlenmesi sırasında Temsildiler Meclislinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üye

lerinin ödeneklerine esas alınacak 1 inci derece Devlet memuru aylığının ne olduğu üzerinde durulmuş, bir 
bölüm üyelerin valilere, Genelkurmay Başkanına ve hâkimlere ödenen çeş'itü tazminatların da ödeneklere dahil 
edilmesi görüş ve tekliflerine rağmen, Ikomisyonun, değişlik statüddki Ikamu görevlilerine hizmdtlerinin gereği 
olaralk verilen hâkim ödeneği ve malkam tazminatı gibi ödenmelerim aylık tabirine dahil olmadığı ve en yük
sek derece aylığının 7244 sayılı Kanuna göre 2 700 lira Olduğu şdklindöki açılklalması üzerine madde kanunlaş
mıştır. 

1982 Anayasasının, Danışıma Meclisi Anayasa Komisyonunun «Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin 
ödendk ve yollukları kanunda düzenlenir, ödenek ve yollukların en çok: üç aylığı önceden ödendbilir» şefc-
linddki sınırlamasız metni üzerinde yapılan ilk görüşmelerde; bir holüm üyeler ödeneğin tespitinde belirli kamu 
mesleklerine, görevin niteliğine ve jnafcama bağlı olarak yapılan ödemelerin dikkate alınmamasını, bir bö
lüm üyeler de birinci dereceddki Devlet memuruna çeşitli adlarla ödenen ve her türlü yan öd'emelerle birlikte 
hesaplanacak en yü'ksdk aylığın esas alınmasını önermişlerdir. Görüşmeler sonunda sınırlama geitirillmesi ge
reği ka'bul edilmiş, Komisyon, 1961 Anayasasının 82 nei maddesine uygun 'bir metin düzenlemiş, ikinci müza
kerede bu metin Genel Kurulca aynen benimsenmiştir. 

b) Ödendk ve yolluklara ilişkin yasal düzenlemelerde : 
(1) 1924 Anayasası döneminde; üye ödeneklerinin özel kânunla ve yıllık olarak tespit edilmesi şeklindeki 

Anayasa hükmü uyarınca genelde özel kanunun me'tni içerisinde miktarı gösterilmek suretiyle ibelirtilmiş veya 
1.6.1944 tarih ve 4602 sayılı Kanunda olduğu gibi ikincıi dereceddki Devlet memurunun aylığına, 

— 1961 Anayasasından sonra çıkarılan, 1 sayılı Kanunun birinci maddesi ile 7244 sayılı Kanunun 'birinci 
maddesindeki cetvelde yazılı kadrosu birinci derece olan Devlet memurunun aylığına, 

— 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 236 ncı maddesi ile 'bu Kanuna göre belirlenen en yülksek 
Devlet memurunun aylığına, 

— 1905 ve 2034 sayılı Kanunlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenen en yüksek 
Devlet memurunun ek gösterge ile birlikte aldığı aylık tutarına, 

Gönderme yapılmak suretiyle beirtilmiştir. 
(2) Aynı tarihlerde; su'bay ve askerî memurların aylıkları 18.5.1929 tarih ve 1453 sayılı «ZabÜtan ve As

kerî Memurların Maaşatı Hakkında Kanun» daha sonra 5.7.1939 tarih ve 3661 saydı «Su'bay ve Askerî Me
murların Maaşatına Dair olan 1453 sayılı Kanuna Ek Kanun» ile daha sonra 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı 
«Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu». " 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 118) 
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Üniversite personeli için 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı «Üniversite Personel Kanunu», 11.10.1983 tarih ve 
2914 saydı «Yükseköğretim Personel Kanunu», 

Hâkim ve savcılar için 24.2.1983 tarih ve 2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu», m 

Düzenlenerek özel statülü personel için ayrı kanunlar çıkarılmıştır. 
(3) Bu tarihî gelişme de göstermektedir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve yollukları

na emsal olacak Devlet memuru; subaylar, üniversite mensupları, hâkimler gibi özel statülü kamu görevlileri 
değil, bugünkü deyimi ile 657 sayılı Kanun kapsamı na dahil Devlet memurlarıdır. 

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödeneklerine ilişkin Anayasa Mahkemesinin; 
— 12.7,1965 tarih ve 1965/42, 
— 28.Lİ971 tarih ve 1971/11, 
— 22.2.1977 tarih ve 1977/14, . •• 

Sayılı kararları ile, 
<1). Üyelerin ödeneklerinin tespitinde emsalin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yapılacak ödeme

ler olduğu, 
(2) Devlöt memurlarının aylıik ve ödeneklerinin 117 nci madde, hâkimlerin aylık ve ödeneklerinin 134 üncü 

madde uyarınca çıkarılan ayrı kanunlarda düzenlenmiş olması karşısında, özel kanunla hâkimlere verilen öde
neklerin, üye ödeneklerinin hesaplanmasına dahil edilemeyeceği, 

(3) Ceza Kanununun uygulaması yönünden memu r tanımını yapan Türk Ceza Kanununun 279 uncu mad
desinden hareketle üniversite rektörlerine yapılan ek ödemelerin, Devlet memurları aylığının eki olarak dü
şünülemeyeceği ve dolayısıyla üyelerin ödeneklerine eklenemeyeceği, 

Kabul olunmuştur. 

iBu kararıyla Anayasa Mahkemesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödeneklerinin tespitinde 
emsalin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. 

d) Çok yakın 'bir tarihte düzenlenmiş olan 26.6.1984 tarih ve 241 sayılı Kanun Hükmündeki' Kararna
menin: 

(1) Dayanağı olan 24.4.1984 tarih 2999 sayılı Kanunun «Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yetki Kanunu» şeklindeki adı. 

(2) 241 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin adı, 

(3) Kanun Hükmündeki Kararnamenin 26 nci maddesinde kullanılmış olan «en yüksek Devlet memuru 
aylığı», bu hükme dayalı olarak çıkarılmış bulunan 26.6.1984 gün ve 84/8229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
«B-Özel Hizmet Tazminatının miktarı 1.7.1984 tarihinden itibaren, en yüksek Devlet memuru aylığı olan 
(102.500) rakamına..» şeklindeki 3/B maddesindeki düzenlemeler, 

Uygulamada yerleşmiş en yüksek Devlet memuru aylığının 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olduğunu 
göstermektedir. 

3. Tetkik konusu 3037 sayılı Kanunda sosyal yardımlar, zam ve tazminatların hesaplanacak {BRÜT) 
tutarının % 75'i aylık tutarına eklenerek ödenek ve yolluklar hesaplanmaktadır. 

Devlet memurlarına yapılan bu ödemelerden yan ödemeler hariç ek ödemeler net olarak ödenmektedir. 
Vergisiz olarak ödenen yolukların hesaplanmasında brüt tutarlar dikkate alınmak suretiyle yolluk miktarı 

yükseltilmektedir. 

4. 3037 sayılı Kanunun (ölüm yardımı)'nı düzenleyen 5 inci maddenin 2 nci fıkrasında 24 Haziran 1944 
tarihli ve 4598 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Oysa bu hüküm 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci maddesinin (b) fıkrası hükmüyle yürür
lükten kaldırılmıştır. Aynı müessese sözü edilen Kanunun 208 inci maddesinde düzenlenmiştir. 

Yürürlükten kaldırılmış bulunan kanunun bir maddesine yapılan bu atıf, uygulamada anlaşmazlıklara ve 
tereddütlere de neden olabilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 118) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 1 . 10 . 1984 
Esas No. : 1/549-3/491 

Karar No. : 34 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen ve onaylanmak üzere 14.7.1984 
tarihinde Cumhurbaşkanlığına sunulan «Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hak
kında Kanun» Cumhurbaşkanınca Anayasanın 89 uncu maddesi uyarınca bir kere daha görüşülmek üzere 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiş ve gerekçeli geri gönderme tezkeresi ile birlikte 
Kanun Başkanlıkça 1.9.1984 tarihinde Komisyonumuza yeniden havale edilmişti. 

Komisyonumuz, «Türkiye Büyük M'iiet Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun» i e ge
rekçeli geri gönderme tezkeresini, Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla 1.10.1984 tari
hinde yaptığı 2 nci birleşiminde yeniden görüşmüştür. 

Komisyonda söz alan üyeler; Cumhurbaşkanlığı Tezkeresindeki hususlara ilişkin görüşlerini belirtirken, 
memur tanımlamasının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendinde «Mevcut ku
ruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve Diğer Kamu Tüzelkişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen 
asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur sayılır.» şek
linde yapıldığını ifade etmişler ve bu tanımlama ışığında kamu hizmeti gören ve özel kuruluş kanunları bulu
nanların da Devlet memuru sayıldıklarını vurgulamışlardır. 

Üyeler ayrıca, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Kanunu, 2414 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu 
ve 2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanununa tabi kişilerin de Devlet memuru sayıldıklarını, kaldı ki, Anayasa
nın 86 ncı maddesinde Milletvekillerinin Ödenek ve Yolluklarına esas olan en yüksek tavan sınırının tespit 
edildiğini ve bu hükümde 657'ye tabi en yüksek Devlet memuru şeklinde bir sınırlamamn da getirilmediğim' 
işaret etmişler ve Yüce Mealisin bu kanunlara tabi personel içinden istediği herhangi birini ödenek ve yolluk
ların hesabında emsal alabileceklerini vurgulamışlardır. Ancak üyeler, kendi iradeleriyle ödenek ve yollukların 
tespitinde 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Devlet memurunu emsal almayı uygun görmüşlerdir. Bu görüşle
rin ışığında Kanunun tümü kabul edilerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Kanunun 1 inci maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödeneklerinin 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu aylık (Ek gösterge 
dahil), malî, sosyal haklar, ve yardımlar ile zam ve tazminatların toplamına eşit kılacak ve en yüksek Devlet 
memuruna yapılan ödemelerden gelir vergisine tabi olmayanların bu kanuna göre de vergiye tabi olmayacak
larını öngörecek şekilde yeniden düzenlenerek, 

Kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri aynen, 4 üncü maddesi «Ölüm ve çeşidi sebeplerle» ibaresinden sonra 
virgül konulmak suretiyle düzettilerelk tasarının 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası 24 Haziran 1944 tarihli ve 
4598 sayılı Kanunun yürürlükten kalkması nedeni ile «bu maddenin tatbikinde 657 sayılı Devlet Memurlan 
Kanununun 208 inci maddesii hükümleri uygulanır.,» şeklinde yeniden düzenlenerek, 

Kanunun 6, 7 ve 8 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir* 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur, 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Metin Emiroğlu Ayçan Çakıroğulları Alâattin Fırat 

Malatya Denizli Muş 

Kâtip Üye Ahmet Akgün Albayrak Mehmet Deliceoğlu 
Kadir Demir Adana Adıyaman 

Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 118) 
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Nabi Sabuncu 
Aydın 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İmzada bulunamadı. 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

Tümüne Karşıyım. 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

İmzada bulunamadı. 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Tümüne Çekimserim. 

-
N. Oğuzhan Artukoğhı 

Burdur. 
İTPxari?ı bulunamadı. 

Sururi Baylad 
Ankara 

Tümüne karşıyım. -. 

Metin Yaman 
Erzincan 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Tümüne karşıyım. 

özdemir PehUvanoğUı 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memisoğlu 
Rize 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmail Şengün 
Denizli 

Çekimserlik yazım eklidir. 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Tdat Zengin 
Malatya 

H. Barış Can 
Sinop 

Tümüne Karşıyım. 

Fahrettin Kurt Ferit Melen 
Trabzon Van 

Tümüne Karşıyım. Muhalefet Şerhim Ekidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 118) 
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ÇEKÎMSERLÎK YAZISI 

Milletvekilliği Devlet memurluğu değildir. Milletvekilliği ödeneği aylık tutarının, en yüksek Devlet memu
runun aldığı miktarla sınırlandırılması milletvekilinin Devlet memuru olduğu anlamına da gelmez. Tasarıya 
göre, milletvekili ödeneğinin bir temanın Bakanlar Kurulu kararıyla artırıliması veya eksiltilrnesi mümkün
dür. Bu sakıncalı duruma yer verilmemesi ve sakıncayı önleyecek bir sistem üzerinde durulması gerekirdi 

İsmail Şengün 
Denizli Milletvekili 

MUHALEFET ŞERHİ 

Tasarının 1 inci maddesi' Miüetvelkillerinin ödeneklerinin miktarını en, yüksek memurun almakta olduğu 
istihkak miktarına bağlamakta ve 'buna eşit bir hale getirmektedir4 

Devlet memurlarının bir kısım istihkakları (Yan ödemeler, tazminatlar gibi) Bakanlar Kurulu kararı ile 
tespit edilmekte ve artırılıp, ekşitilmektedir. 

Bu durumda Milletvekillerinin ödenekleri Balkanlar Kurulunun sözü geçen istihkaklar için aldığı kararlara 
tabi olarak azalıp çoğaiabilecektir. 

Bu metin ile Milletvekillerinin ödeneklerimin miktarının tespitini dolaylı olarak Bakanlar Kuruluna bırak
mış oluyoruz^ 

Bunun sakıncaları vardır. Bu sakıncaları of tadan kaldıracak başka bir sistem aranması gerekir kanaatinde
yim. Bu nedenle 1 inci maddeye karşıyım. 

Ferit Melen 
Van Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 118) 
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(ANAYASANIN 89 ONCU MADDESİ GEREĞİN
CE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜ
ŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve 
Yollukları Hakkında Kanun 

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

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

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

ları, yukarıdaki esaslara 'göre bulunan ödeneğin yarısı
na eşittir. Bu yolluklar hiçbir suretle haczedilemez. 

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

MADDE 2. — Ödenekler ve yolluklar, üç aylığı 
birlikte, peşlin 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. 

IMADDE 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 öde
nek ve yolluklar geri alınmaz. 

MADDE 5. — Türkiye (Büyük Millet Meclisi 
üyelerine, ölümleri halinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi' üyesi ödeneğinin omiki aylık tutarı, ölüm taz
minatı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe
sinden, usulü dairesinde ve resen ödenir. 

Bu maddenin tatbikinde, 24 Haziran 1944 tarihli 
4598 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve 
Yollukları Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin ödenekleri; 657 sayüı Devlet Memurları Ka
nunu ile ek ve değişikliklerine göre, en yüksek devlet 
memurunun almakta olduğu aylık (ek gösterge dahil), 
malî, sosyal haklar ve yardımlar ile zam ve tazminat
ların toplamına eşittir. 

En yüksek Devlet memuruna ödenen, birinci fık
rada sayılan ödemelerden gelir vergisine tabi olmayan
lar bu Kanuna göre de gelir vergisine tabi değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yolluk
ları, yukarıdaki esaslara göre bulunan ödeneğin ya
rısına eşittir. Bu yolluklar hiçbir suretle haczedile
mez. 

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

MADDE 2. —Kanunun 2 nci Maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanunun 3 üncü Maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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, önoeden aldıkları üç aylık öde
nek ve yolluklar geri alınmaz. 

MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerine, ölümleri halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyesi ödeneğinin oniki aylık tutarı, ölüm tazminatı 
olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinden, 
usulü dairesinde ve resen ödenir. 

Bu maddenin tatbikinde, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 208 inci maddesi hükümleri uy
gulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 118) 



(Arraıyasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Culmlıur-
başlkanınea Bir Daha Görüşülmek Üzere Gerd Gön-

ıdlerfflen Kanun) 

MADDE 6. — 211.1962 tarihli ve 1 sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve 
Yollukları Hakkında Kanun ile ek ve tadilleri yürür
lükten kaJdınılmrşür. 

MADDE 7. — Bu Kanun 1 Temmuz 1984 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkam yürütür. 

(Plan ve ıBütçe Ktorrtrsytönunun Kalbul Btltliği Metin) 

MADDE 6. — Kanunum 6 ncı Maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kanunun 7 nci Maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Kanunun 8 inci Maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

» • « 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 118) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 119 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil 
Ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnce
leme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği Hakkında 
1 3 . 7 . 1 9 8 4 Tarih ve 3038 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/550; 3/492) 

Türkiye Cumhurbaşkanlığı 27 Temmuz 1984 
Kan. Kar. ; 39-18/A-6-84/407-3446 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 14 Temmuz 1984 tarih ve 1595-05756 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince 13 Temmuz 1984 tarihinde kabul edildiği bildirilen 3038 numaralı 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında Kanun» incelen
di. 

Bu kanun ile, bir daha görüşülmek Üzere iade edilen 13 Temmuz 1984 tarih ve 3037 sayılı Kanun ve 
aynı tarihli 3039 sayılı Kanun arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. 

Genel ücret rejimi ve politikasının uygulanmasında; belirti: makam sahipterine ödenmekte olan aylık, 
ödenek, makam tazminatı ve temsil ödeneklerinin belirlenmesinde, kamu kesiminde mevcut makam ve hiz
met hiyerarşisi, bütçe imkânları, ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sarfların birlikte değerlen
dirilmesi gerekmektedir. 

Yapılacak düzenlemelerin bir bütünlük içerisinde obuası, aylık» ödenek ve makam tazminatları arasında 
derecelendirilmelerinin makamların sorumluluk, temsil ve hizmet ağırlıkları ile ölçülü bulunması zorunludur. 

Bu ilkeler gözönünde tutularak 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bazı kamu görevlilerinin 
aylıkları ile birlikte makam tazminatları da düzenlenmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına su
nulmuş bulunmaktadır. 

Bütünlük ve uyumun sağlanması bakımından tetkik konusu Kanun ile 3037 ve 3039 sayılı Kanunların 
ve Kanun Hükmünde Kararnamenin birlikte değerlendirilmesinde yarar görülmektedir. 

Bu nedenle 13 Temmuz 1984 tarih ve 3038 sayılı Kanun Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 89 uncu 
maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkam 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No,:1/550*3/492 

Karar No. ı 35 

1.10.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kalbul edilen ve onaylanmak üzere 14.7.1984 
tarihinde Cumhurbaşkanlığına sunulan «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve. Divan Üyelerinin Temsil 
ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları nı İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
ödeneği Hakkında Kanun» Cumhurıbaşkanınca Anayasanın 89 uncu maddesi uyarınca bir kere daha gö
rüşülmek üzere (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiş ve gerekçeli geri gönderme tezke
resi ile birlikte kanun başkanlıkça 1.9.1984 tarihinde Komisyonumuza yeniden havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarım İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında 
Kanun» ile geri gönderme gerekçesini, Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla 1.10.1984 
tarihinde yapılan 2 nci birleşiminde yeniden görüşmüştür. 

Komisyonda söz alan üyeler, yürürlükten kaldırılan 24.2.1962 tarih ve 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 Tetkiki Komisyonu Üyelerinden Denetçi Seçilenlere Ödenecek Ücret Hakkında 
Kanunun incelenmesinden, Bu makamları uhdesinde bulunduran Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Diva
nı Üyelerine -ve Denetçi Üyeye ilave bir temsil ödeneği verilmesinin prensip, olarak zaruretine ve gerekliliğine 
inandıklarım, bu kanunlarda yer alan temsil ödeneklerinin gerek zaman ve gerekse ekonomik aşınmalar kar
şısında anlamını kaybettiğini ve bu temsil ödeneklerinin belirli kurallara bağlanmasının elzem olduğunu ifade et 
mislerdir. Bu görüşlerin ışığında Kanunun tümü kabul edilerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Kanunun 1, 2, 4 ve 6 ncı maddeleri aynen, 

Kanunun 3 üncü 'Maddesi temsil ödeneklerinin emeklilik hesabında dikkate alınmayacağım hükme bağ
layan bir fıkra eklenmesi suretiyle, 5 inci Maddesi ise yürürlük tarihini 1 Ocak 1985'den geçerli olacak şekilde 
değiştirilerek kabul, edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

BlaşkJam 
Metin Emiroğlu 

(MlalÜaltlvla: 

Kâllllp ü(ye 
Kadir Demir 

Korayla 

Natoli'Salbuneu 
lAlydımı 

(İmlzaldla Ibutoalmialdı) 

Ünal Akkaya 
Çomulmi 

Baylclainivek'ifji . 
Ayçan Çakıroğulları 

. IDeüMt' 

Ahmet Akgün Albayrak 
;Ald)amia 

' N . Oğuzhlaln AırtJuk'oğJkı 
tBuriduk; 

(İmızialdla Ibul'uın'aım'aldı) 

Sururi Baykal 
AMdalrîa 

(TülmlüinJe KSaHşı'yılm) 

Sözdü 
Alaattin Fırat 

'Muş! 

Mehmet Deliceoğlu 
Aıdı'ylalmlain 

İlhan Aşkın 
Bursıa 

• teıfalÜI Şdragüh 
'DbhMli 

(Mzasda lbııkımamadı) 

Tü rk iye tfüyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 119) 
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. Ahkndö Saasp. 
Diİyaılblalkır ; 

(tmzaidla 'bulluinıalmıaldı) 

Miistafa Rrtflkı Ylaıytilaik 
Bezurtum 

(tmzalda Ibull'untointaklı) 

Tülay öney 
îstasnibuH 

(Tümüne IKJaipşıyıim) 

Mötilmdt Btfdak 
Klıır§elhlilr 

(İmzadJa IboJumalmıaıdı) 

C. Tayyar Sadtklar 
Çan&klkiafte 

(Tümüme Çeklilmiser) 

Metin Yaman 
Erzıtoicıan 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

(TÜm!üini3 ÜOaatjryum) 

Özldbmür PelhOİJlvtalnipğlfu 
Izmün 

(îlmaalda ibyiuıaaimaldı) 

•tsimidfc Er^ül 

(tmzaıdia ^liureamaıdı) 

Fehmi Memişoğlu 
'Rizfâ 

(MuJhlaSetfieit Şerhlim Edim) 

Togaiy Gamıaftmaz 
Erzuruim 

(llmızaıda ibuiltuınıaimaJdı) 

İbrahim Fevzi Yaman 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Talat Zengin 

H. Barış Can 
Sirtop 

(Ttâmüıne Klatfşaıyım) 

Fahrettin Kurt 
Tnalbzon 

(Tümüne Klarçryıım) 

PedtiC Mıdkaı 
Vaitt 

(tmaaida BUlumaumaıdı) 

MUHALEFET ŞERHİ 

Temsil Ödeneklerinin, bir gösterge rakamına ve bu rakamla katsayının çarpımına bağlı kılınmasını, uy
gun görmediğimden muhalifim. 

~ Fehmi Memişoğlu 
Rize Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . (S. Sayısı : 119) 



(ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREÖİN-
CE CUMHURİHAŞKIANINCA BİR DAHA GÖRÜ
ŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN)" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam ve Divan Üye
lerinin Temsil ödenekleri Ue Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplannı İnceleme Komisyonunca Seçilen 

Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında Kanun 

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 temsl öde
neği verilir. 

Başkan 1.500 
Başkanvekili 1.000 
İdare Amiri 750 
Kâtip Üye 750 

- MADDE 2. -— Türkiye Büyük Millet - Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonunca seçilen Denetçi 
üyeye, 750 gösterge rakamının memur aylıklarına uy
gulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda 
Ödenek verilir. 

Denetçi üyeye kesintisiz fair ayı geçen vekâlet hal
lerinde ödenek vekille verilir. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde yazılı 
ödeneklere, göreve başlama tarihinden itibaren hak 
kizanılır. Bu ödenekler herhangi bir vergi ve kesin
tiye talbi değildir ve her ay peşin olarak çekle ödenir. 

MADDE 4. — 24.2J19$2 tarih ve 211 sayılı Cum
huriyet -Senatosu ve. Millet Meclisi Başkanları ve 
Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri Hakkında Ka
nun ile '24.2.(1962 tarih ve 22 sayiı Meclis Hesapla
rının (Tetkiki Komisyonu Üyelerinden Denetçi Seçi
lenlere ödenecek Denetçi Ücreti Hakkında Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. , 

MADDE 5. — Bu Kanun 1 Temmuz 1984 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞÎ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üye
lerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen -

Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kanunun 1 inci Maddesi aynen 
kabul edilmiştir. „ 

MADDE 2. — Kanunun 2 nci Maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde yazılı 
Ödeneklere, göreve başlama tarihinden itibaren hak 
kazanılır. Bu öldenekler herhangi bir vergi ve kesintiye 
tabi değildir ve her ay peşin olarak çekle ödenir. 

Bu ödeneklere esas teşkil eden göstergeler emekli
lik hesabında hiçbir surette dikkate alınmaz. 

MADDE 4. — Kanunun 4 üncü Maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu Kanun 1 Ocak 1985 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Kanunun 6 ncı Maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 119) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 120 

Başbakan ve Bakanların Temsil ödenekleri ile Dışarıdan Ata
nan Bakanların Ödenek ve Yolluklan Hakkında 1 3 . 7 . 1984• 
Tarih ve 3039 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

(1/SBİ; 3/493} 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı •;. • 27 Temmuz 1984 

Kan, Kar. :39-18JA^7-841408-2447, 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEOLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgİ : 14 Tenanuz 1984 tarih ve 1594-05757 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince 13 Temmuz 1984 tarihinde kabul edüdiği bildirüen 3039 numaralı «Baş

bakan ve Bakanların Temsil ödenekleri Hakkında' Kanun» incelendL 

Bu. Kanun ile, bir daha görüşülmek üzere iade edilen 13 Temmuz 1984 tarih ve 3007 sayın Kantin ve 
aynı tarihli 3038 sayılı Kanun arasında çok yakın bir ilişki buluşmaktadır.) 

Genel ücret rejimi ve politikasının uygulanmalında; belirli makam sahiplerine ödenmekte olan aylık, öde
nek, makam tazminatı ve temsil ödeneklerinin befirlenmesinde, kamu kesiminde mevcut makam ve hizmet 
hiyerarşisi, bütçe imkânları, tükenin içerisinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartların birtikte değerlendi-
rümesi gerekmektedir. 

Yapılacak düzenlemelerin bir bütünlük içerisinde obuası, ayak, ödenek ve makam tazminatları arasında 
derecelendMlmelerinüı makamların sorumluluk, temsil ve hizmet ağırlıkları ile ölçülü bulunması zorunludur̂  

Bu ilkeler göz önünde tutularak 241 saydı Kanun Hükmünde Kararname ile bazı kamu görevlerinin 
aylıkları ile birlikte makam tazminatları da düzenlenmiş ve Türkiye Büyük MiHet MecHsüîin onayına su
nulmuş bulunmaktadır. 

Bütünlük ve. uyumun sağlanması bakımından tetkik konusu Kanun ue 3037 ve 30ı38 sayılı Kanunların ve 
Kanun Hükmünde Kararnamenin birlikte değerlendirmesinde yam göriifcnektedıV 

Bu nedenle 13 Temmuz 1984 tarih ve 3039 saym Kanun Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 89 uncu 
maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderümisör. 

Bilgilerinize sunarım^ 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 



Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/551-3/493 

Karar No. : 36 
1 . 10 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK M t t E T MEÇLİSİ BAŞKAÜSOĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen ve onaylanmak üzere 14.7.1984 
tarihinde Cumhurbaşkanlığma; sunulan «Başba&an ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Ba
kanların Ödenek ve YoHuktarı Hakkında KaauD» Cumhurbaşkanınca Anayasanın 8& uncu maddesi uyarınca 
bir kere daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiş ve gerekçeli geri 
gönderme tezkeresi ile birlikte Kanun başjkaöihkça 1,9.1984 tarihinde Komisyonumuza yeniden havale edil
mişti., ' 

Komisyonumuz, «Barbakan ve Bakanların Temsil ödenekleri Me Dışarıdan Atanan Bakanların ödenek ve 
Yollukları Hakkında Kanunu ve Geri Gönderme Gerökçesi» ni Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin 
de katılmasıyla 1.10.1984 tarihinde yapılan 2 nci birleşiminde yeniden görüşülmüştür, 

Komisyonda söz alan üyeler genel olarak 24.2.1962 tarih ve 23 numaralı Kanunla Başbakan ve bakanlara 
verilmesi öngörülen temsilödendMerinin gerek zaman gerekse ekonomik aşınmalar nedeniyle anlamını kay
bettiği konuda görüşlerini belirtmişler ve bu makamları işgal eden Başbakan ve bakanlara temsil ödeneği ve
rilmesinin prensip olarak, zaruret ve gerekliliğine inandıklarını vurgulamışlardır. Üyeler, söz konusu ödenek
lerin yeniden ve sağlam temellere dayandırılmış olarak; teıp&fc edörıse6â*İBL gereklisini, de ifade etmişlerdir. Bu 
gösterin ıskada Kaauıma türaü kabıâ 

Kanunun 1, 3, 4, 5 ve 7 nci maddeleri aitten, 2 nci maddfcüf temai ödeaektomnin emeklilik hesabında dik
kate alınmayacağını hükme bağlayacak şekilde. 6 nci maddesi ise Kanunun yürürlük tarihini I Ocak 1985'ten 
geçerli olacak biçimde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

'Başkan 
Metin Emiroğfu 

Malatya 

Kati© Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nabi Sabuncu 
Aydtaı 

İmzada bulunamadı. 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İmzada bulunamadı. 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

İmzada bulunamadı. 

T>»,ı ı1m«mmı«1r Mli 

Ayçan Çaktm&ı&lan 
Denüzli 

Ahmet. Akgün Albayrak 
Adana 

N. Oğuzhan Artufcoğlu 
9ovduır 

İmzmfe bulunamadı 

Suntri Baykal 
Ankara 

Metin Yaman 
Erzincan 

•* 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Sözcü 
Ataattm Ftm 

Muç 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmaü Şengün 
Deoirfi 

Togay Gemalmaz -
Erzurum 

İmzada bulunamadı. 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Türkiye Büyük Millet Mecisi (S. Sayısı : 120) 



TiUay Öney 
tstamlbtri 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

imzada bulunamadı. 

C. Tayyar Sadıklar 
Tümüne çekimser. 

Çanakkale 

Özdemir Pehlivaaoöîu 
izmir 

İmzada bulunamadı. 

İsmet EfcgÜl 
Kırşehir 

İmzada bulunamadı* 

Fehmi Memişağlu 
Rize 

İmzada bulunanıadı. 

Fahrettin Kurt Ferit Melen 
Tümüme karşıyım. Van 

Trabzon 

Cengiz Tumer 
Kayseri 

Talat Zengin 
Malatya 

H. Barış Cam 
Sktop 

, Tfcüye Btyök Millet Meçi» (S. Sayın : 120) 



(ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİN
CE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜ
ŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN)' 

Başbakan ve Bakanların Temsil ödenekleri ite Dışa
rıdan Atanan Bakanların ödenek ye Yollukları 

Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Başbakana ve Bakanlara, aşağı
da belirtilin gösterge rakamlarının memur aylıklarına 
uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan mik
tarda temsil ödeneği verilir!., 

Başbakan 1 50Ö 
Bakan 1 000 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ödeneklere, 
göreve başlama tarihinden 'itibaren hak kazanılır. Bu 
ödenekler herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değil
dir ve her ay peşin olarak çekle ödenir. 

Diğer bir bakanlığa vekâlet eden bakanlara, bu 
vekâletleri dolayısıyla ayrıca bir ödenek verilmez. 

MADDE 3. — Bu ödenekler alt olduğu bakanlık 
bütçesinden ödenir,, 

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri dışından bir bakanlığa atananlara, bakanlık tem
sil ödeneğinden başka, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyelerinin ödenek ve Yolukları Hakkındaki Kanun
da tespit edilen miktarda ödenek ve yolluk görevlen
dirildikleri bakanlık bütçesinin aylık v6 yolluk tertlip-
lerindbn, işe başladıkları tarihten itibaren ödenir. Tür
kiye Büyük Millet MeclIM Üyelerinin ödenek ve Yol
lukları Hakkındaki Kanunun diğer hükümleri bu Ba
kanlar hakkında da uygulanır. 

Emeklilik hakkı tanınan bir görevdte iken bakan
lığa getirilmiş bulunanlar (aıslî 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 Temsıİ ödenekleri Hakkında Ka
nun yürürülükten kMâmtmştırfl 

MADDE 6. — Bu Kanun 1 Temmuz 1984 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 7: — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Başbakan ve Bakanların Temsİ ödenekleri ile Dışarı
dan Atanan Bakanların ödenek ve Yollukları Hak

kında Kanun 

MADDE 1. 
kalbul edilmiştir. 

— Kanunun 1 inci maddesi aynen 

MADDE 2 .— Birinci maddede yazılı ödeneklere, 
göreve başlama tarihinden itibaren hak kazanılır. Bu 
ödenekler herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değil
dir ve bu ödeneklere esas teşkil eden göstergeler emek
lilik hesabında niç bir surette dikkate alınmaz, söz 
konusu ödenekler her ay peşin.olarak çekle ödenir. 

Diğer "bir bakanlığa vekâlet eden bakanlara, bu 
vekâletleri dolayısıyla ayrıca bîr ödenek verilmez. 

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

MADDE 4. — Kanunun 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kanunun 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu Kanun 1 Ocak 1985 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Kanunun 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

«.>. )>m<( .«.. 

Türkiye Büyük Mület Merisi (S. Sayısı : 120) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 121 

2918 Sayın Karayolları Trafik Kanununun 137 nci Maddesinin 
(b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçtüzü
ğün 89 uncu Maddesine Göre Geri Verilen Muş Milletvekili Atilla 
Sin'in 1 3 . 1 0 . 1 9 8 3 Tarihli ve 2918 Numaralı Karayolları Trafik 
Kanununun 3 üncü Maddesindeki İki Tanımın Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonları Raporları (1/606, 2 /78) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 27 . 9 . 1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. : 18/101-
168/02219 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 25.9.1984 tarihinde Yüce Meclise arzı kararlaştırılan «2918 sayın Karayolları Trafik 
Kanununun 137 nci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesıi Hakkında Kanun Tasarısı» ile genel ve madde 
gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

1918 sayılı Kanunun yürürlük tarihini 18.10.1984'den 8 ay sonraya kaydırmak amacıyla hazırlanmış olan 
tasarının, bahis konusu tarihten önce yürürlüğe girmesi gerektiğinden; Türkiye Büyük Millet Meclisi komis
yonları ve Genel Kurulunda önceMk ve ivedilikle görüşülmesinin sağlanmasında fayda mütalaa edilmekte
dir. . 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

NOT : Gündemde bulunan 2/78 esas ve 96 sıra sayılı teklif, 1/606 esas numaralı tasarı ile birlikte mütalâa 
edilmek üzere Genel Kurulun 3.10.1984 tarihli 7 nci Birleşiminde İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre esas 
komisyona geri verilmlişti. 
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GEREKÇE 

2977 sayılı Yetki Kanunu çerçevesinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yer alan bazı bürok
ratik işlemlerin basitleştirilmesi çalışmalarına başlanılmıştır. Bir kanun hükmünde kararname ile düzenlen
mesi düşünülen bu değişiklikler sebebi ile 2918 sayılı Kanuna göre bakanlıklarca çıkarılması gereken 15 
yönetmeliğin hazırlık çalışmalarına ara verilmiştir. Bu sebeple 2918 sayılı Kanunun yürürlüğe gireceği 
18.10.1984 tarihine kadar bu yönetmeliklerin çıkarılması mümkün görülmemektedir. 

2918 sayılı yeni Karayolları Trafik Kanununun aksamadan uygulanabilmesini sağlamak ve 
l'< Karayolları Genel Müdürlüğünce muayene istasyonlarının kurulabilmesine imkân yaratmak, 
2, 2918 sayılı Kanuna göre çıkartılması gereken yönetmelikleri hazırlayıp, yayımlamak, 
3. Gerekli defter, belge ve formların basımı ve dağıtımını sağlamak, 
4y Trafik personelinin intibak eğitimini gerçekleştirmek, 
5, Kamuoyunun yeterince aydınlatılmasını sağlamak için çalışmalar yapmak, 
Üzere, 2918 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 18.10.1984 tarihinden 8 ay ileriye kaydırılmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel gerekçede belirtilen amaçla 2918 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 8 ay ileriye kay
dırılmaktadır. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

13.10.1983 tarihli ve 2918 numaralı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü Maddesindeki İki Tanımın De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Atillâ Sin 
Muş Milletvekili 

G E R E K Ç E 

60185 sayılı Karayolları TraJfik Kanununun 11.5.1953 tadilinde kabul ediDrmiış ve 4 yılda kademeİ olarak 
yürürlük safhasına konulmuştu. 

Ancak, tatbikatta görülen aksaklıklar nedeniyle 12.1.1961 Vfe 232 sayih Kanunlk bir çok maddeleri ile 
17.4.1961 tarihinde 5/1102 sayılı kararname ile yürürlüğe tanuJımuş bulunan trafiik tüzüğünün de bir çok 
maddeleri 10.8.1963 tarihli ve 6/2050 sayılı kararname ile, 18.6.1965 tarih ve 6/4816 sayılı kararla söz konu
su tüzüğün yine bazı ımiaddeleri kaldırılmış ve bazı maddeler eklenmiş, 27.3.1967 tarih ve 6/7858 sayılı kararla 
da minibüs (Iküçük otobüs) ile otobüs tanımları yapılmış ve nitekim en sondla 13.10.1983 ıtaritı ve 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu tanımlar bölümünde de bu tanımlar yapılırken aynen 1967 yılı tanısml'annıdan 
esinlenilmiş ve : 

«Minibüs : Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 10 oturma yeri Olan ve insan taşımak için imal 
edilmiş bulunan motorlu »taşıttır». " 

«Otobüs : Yapısı itibariyle sürücüsünden başkla en az 11 oturma yeri olan ve insan tiaşımak için İmal 
edilmiş bulunan motorlu taşıttır.» «TroleyfoüsUerde bu ısınıl a dahilidir.» denimektedir. 

1967 yılında yapılan bu tanımlar o günün koşullarına göre yapılmış olup, günümüz koşulları nazarı 
itibara alınmamıştır. O günlerde Thames, Matador, Nysa, Wolksvagen gibi, ağırlıkları 1 150 Kg. ı geçme* 
yen, beygir güçleri ve taşıma sınırı 8 ila 10 kişilikti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 121) 
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Fakat, 1973 yıllında imalatı gerçekleştirilen Magirus-Deutz ve onu takip eden International, Peugeot gibi 
minibüslerin 'beygir güçleri 80 HP. net boş ağırlıkları 2 510 Kg. olduğu ve oturma yerlerinin -Taşıma sı
nırlarının ise normal ve düzenli olarak sürücüsünden başka 14 kişinin rahat bir sekilide seyahat edebildiği bu 
araçların son tanımlarında her nasılsa bu hususlar gözden kaçmış ve aynen 1967 yılında olduğu gibi tanımlar 
yapılmıştır. 

Alım satım, plaka vergileri ve dıiğer kazanç vergileri bugünkü ağırlıklarınla ve beygir güçlerine göre 
tahsil olunurken taşıma kapasitesinin hâlâ 1967 ve evvelki yıllarda olduğu gibi kalmış olması ve bırakılması 
hakilkaftftedie bağdaşmamaktadır. 

ödemelerimizin 3/4 ünün akaryakıfta yapıldığı ve dolara bağımlı olarak zorunlu blir halde arttığı ve ar
tacağı ve hatta bu faturaların her geçen gün daha da ağıdaşacağı ıkaçınimaz bir gerçektir. O nedenle, mi
nibüs ve otobüs tanımlarının çağımız koşullarına uygun olarak mevcut minibüsler göz önüne alınarak Tür-
kiye'mliz geneline şamil olması bakımından yeniden tanımlanmasında zaruret görmekte ve bunun gerekliliği
ne inanmaktayız. Bu değişikliğin yapıldığı takdirde taşıma kapasitelerinin % 40 artacağı cihetle memleket eko
nomimizi de olumlu yönde etlkileyeceğli kaçınılmazdır. 

Bu cümleden olarak, Karayolları Trafik Yasasının bazı maddelerinde tadilat ya'pılacağı ve yapılacak bu 
tadilatta bu minibüs ve otobüs tanımlarının da ele alınarak tanımlanmasında zaruret görmekteyiz. 

İçişleri Komisyonu Rapora 

T.C, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 3 ._ 10 . 1984 
Esas No. : 1/606 
Karar No._ : 31 

TÜRKÜYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 137 nci Maddesinin (b) Bendinim Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve gerekçesi ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılması ile Komisyonumuzun 3.10.1984 günlü 
1 indi birleşiminde incelenip görüşülmüştür. 

K<my*yonumuza sevk edMen söz konusu tasarının 1 inci Maddesinde 2918 sayılı Kanunun 137 nci mad
desinde bir bendi göstermek liçin kullanılan (b) harfinin sehven yazıldığı görülerek bu yanlışlık Komisyonumuz 
tarafından «(c)» harfi yazılmak suretiyle düzeltilmiş ve bu değişikliğe paralel olarak tasarının adı da dü
zeltilmiştir. 

Tasarının gerekçesi uygun görülerek diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunurs 

Necat Tunçsiper 
Balıkesir 

Kâtip 
Ismai Üğdül 

Edime 

BaşkanvekiM 
Nihai Akpak 

Sakarya: 

Üye 
Metin Üstüne! 

Adana 

Sözcü 
Atilla Sin 

Muş 

Üye 
Kadri Altay 

Ertelenmesine muhalifim, 
Antalya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 121) 
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Üye 
Muzaffer Aracıt 

Denizli 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

istanbul 

Üye 
Salim Erel 

Konya 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Bayındırlık - İmar, Ulaştırma, Turizm Komisyonu Raporu 

T, a 
Türkiye Büyük* Millet Meclisi 
Bayındırlık - İmar, Ulaştırma, 

Turizm Komisyonu 
Esas No.: 1/606, 2/78 

Karar No.: 6 

4 E 10 , 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz 4.10.1984 tarihinde toplanarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 137 nci madde
sinin Cb) bendinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ile gündemin Kanun tasarısı ve teklifleriyle Ko
misyonlardan gelen diğer işler bölümünün 4 üncü sırasında yer alan «Muş Milletvekili Atilla Sin»'in Kanun 
teklifi Komisyonumuzda görüşülecek olan Kanun tasarısı ile birlikte görüşülmek üzere Genel Kuruldan İçtü
züğün 89 uncu maddesine göre geri alınmış ve neticede ilgili Hükümet Temsilcilerininde katılması suretiyle 
görüşülmüştür -

Tasarının başlığında (c) bendinin değiştirilmesi yerine İçişleri Komisyonunca da tespit edildiği üzere seh
ven (b) bendinin yazıldığı görülmüş, tasarının Kanun teklifi ile de aynı mahiyette müzakere edilmesi uygun 
görülerek başlığın «13.10.1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü Maddesindeki 
İki Tanımın ve 41 inci Maddesinin (a) Bendi ile 137 nci Maddesinin (c) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı» şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzun 26.6.1984 tarihli toplantısında kabul edildiği şekilde; minibüs ve 
otobüslerin koltuk adedinin artırılması, toplu taşımacılıkta yurt ekonomisine katkıda bulunulması öngörül
müştür^ 

Komisyonumuz daha önce kabul ettiği bu maddeyi uygun müzakere ederek tasarı metnine dahil etmiş ve 
1 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesiyle; 2918 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) bendini Komisyonumuz daha ön
ce kabul ettiği bu maddeyi uygun mütalaa ederek tasan metnine dahil etmiş ve 2 nci madde olarak aynen 
kabul etmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesinde; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun yürürlüğe gireceği 18.10.1984 ta
rihine kadar Kanunla ilgili yönetmeliklerin çıkarılma güçlüğü göz önüne alınarak yürürlük tarihinin 8 ay uza
tılması ön görülmüştür. Komisyonumuz bu maddeyi uygun ve yerinde mütalaa ederek 3 üncü madde olarak 
aynen kabul etmiştir. 
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Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 nci ve 3 üncü maddeleri metne ilave edilen maddeler 

nedeniyle 4 ve 5 inci maddeler olarak kaibul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 

Başkan 
İbrahim Özdemir 

İstanbul 

Kâtip 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Üye 
Osman Esgin Tipi 

Aydın 

Üye 
B. Doğancan Akyürek 

İstanbul 

Başkanvekili 
Yaşar Albayrak 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Erdal Durukan 

Adana 

Üye 
Münir Sevinç 

Eskişehir 

Üye 
Arife Necla Tekinel 

istanbul 

Sözcü 
Recep Kaya 

Bilecik 

Üye 
Hüseyin Barlas Doğu 

Ankara 

Üye Üye 
Altmok Esen Ali Mazhar Haznedar 

Konya Ordu 

Üye 
Tevfik Bilal 

Hatay 

Üye 
lsılay Saygın 

İzmir 
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MUŞ (MII^lJETVecaiit ATİLLA S M N TEKLİFİ 

13.10.1983 Tarihli ve 2918 Numarah KarayoUan 
Trafik Kanununun 3 üncü Maddesindeki tki Tanı

mın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2918 NulmıaıralU Kaıriaıyoİarı Tra
fik Kanununun 3 üncü muaıdidieisliınjdelkü 'ilk'i ifcanıim atşa-
ğüdalki şefküllde degi^tiılitoiştur. 

MUnti'büls : Yapısı (föİbaı&yfle ^ücüsünıddn başka 
seUciz (ilk ondlörlt dtuıtımia yeri ofllam ve 
ünsan (Caşımalk figUn iimlad dffiniş 'bıilu-
ınıain mıdfioıllu ıtaışiıötor. 

"Oüdb'ü's : Ylaıpm llilbaırlilyile ısünüoüsünden ibaşlka en 
laız omlbeş dtuınmıa yari olllan ve iman 
lüaişıimalk üçliln lilmiall lekJimliş Ibufllunıan ımo-
(üarllu töaşı'ütar. Tuioleyfaüsfeııde ibu sımfa 
(dalhldir, 

•MADDE 2. — ©u 
nüırtfüğe giner. 

IKİamıun yayıımı itarMnıdle yü-

HÜKÜMETIN TEKLÎM 

2918 Sayılı KarayoUan Trafik Kanununun 137 nci 
Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 2918 saıyılk Klarayollaırıı Ttfaffilk K&-
nıunıunıun 137 ineli mshââ&sMn <lb) ibeaıdü aşagıldıaM çe
külde degilşltlid l̂lmlilşlir. 

«ib. — Dilger ımıaıdldefllari ide <bu Kamiunom yayımı 
ıtiarilbinlden 20 ay sanma.» 

MADDE 2. — (Bu Kanun yayımı tfaınMlnidJe yü-
'HikSlüğe ıglirer. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

2918 Saydı Karayolları Trafik Kanununun 137 nci 
Maddesinin (c) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka-
nunu'nun 137 nci maddesinsin <c) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«c) Diğer maddeleri de bu Kanunun yayımı ta
rifinden 20 ay sonra,» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

'BAYİNDİRLİK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL 

ETT1Ö1 METİN 

13.10.1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 3 üncü Maddesindeki tki Tanımın ve 
41 inci Maddesinin (a) Bendi ile 137 nci Madde
sinin (c) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 2918 Numaralı Karayolları Tra
fik Kanununun 3 üncü maddesindeki iki tanım aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Minibüs : Yapısı itibariyle sürücüsünden başka se
kiz ilk ondöft oturma yeri olan ve insan taşımak 
içlin imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 

Otobüs : Yapısı İtibariyle sürücüsünden başka en 
az onbeş oturma yeri olan ve İhsan taşımak için imal 
edilmiş bulunan motorlu taşrltır. Ttoleybüsler de bu 
sınıfa dahildir. 

MADDE 2. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 indi maddesinin (a) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

a) Yaş şaftı : 
At Sınıfı sürücü belgesi alae*k4antt 17, 
A2, 'B, C, F, G ve H smrfı sürücü belgesi alacak

ların 18, ancak; ticarî amaçla yolcu taşıyan minibüs 
türündeki vasıtaları kullanan sürücülerin en az 21, 

Yaşını bitirmiş, 
D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların ise 22 

yaşını bitirmiş ve en az 2 yıllık C sınıfı sürücü bel
gesine sahip olmaları, 

MADDE 3. — İçişleri Komisyonunun kabul et
tiği 1 inci Madde 3 üncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 2 nci Maddesi 4 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Muş MOIrtlvidkffli Aitik SMn "ItiUfifi 

MADDE 3. 
KutruHu yiüırlültiüor. 

Bu Kamun foükumıtaıliınıi (Balklamllaır 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet 'Baklamı - Blaşlbakıain Yard. V. 
V. Arıkan 

DtovtaL Bakam 
5. İV. Türel 

Devlet Bakamı 
A. K, Alptemoçin 

İçişleri Balkanı 
4̂. Tanrıyar 

Millî Eğittim Gençlik ve Spor Bakaaıı 
Af. K Dinçerler 

Ula^turoa Bakam 
V. Atasoy 

Sanayi ye Ticaret Bakanı 
i/. C. .4r<rf 

IMADDE 3. 
'Kumdu yMJüür. 

HülkJülme'tlJtt TeMfii 

— Bu Kamum - tiülklüinrierflûS (Bakamflar 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakajnı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
Af. N. Eldem 

Dıişıilşlleri Bakamı V. 
A. Af. Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. S. Giray 

Tarım, Onmam ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

25.9.1984 

Devlet Bakam 
A. Af. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakamı 
Z. Yavuztürk 

Maliliye ve Gütmırük Bakam 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyai Yardım Bakanı 
Af. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
Af. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakam 
Af. Af. Taşçıoğlu 
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İçiışHeri Koimiısyanunıu'n Kabıil Etüiığli Mötün 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bayınidıırilılk, taar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu-
nıun Kabul 'BütiğÜ Möttiın 

MADDE 5. — Tasarının 3 üncü Maddesi 5 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

« M - M t a i 
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