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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Başkanvekili Ledıin Baflas'ın, Baş-
kanvekilliği görevine başlaması münasebetiy
le konuşması 

Sayfa 
303 

304 

306 

306 

306 

V. — BAŞKANLIĞIN 
RULA SUNUMLARI 

GENEL KU-
306 

306 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Uşak Milletvekili Mümtaz Güler'in, 

Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma ve İnsa
nî Sorunlar Merkezli Direktör Yardımcısı Ev-
ner Ergun'un Viyana'da şehit edilmesii dola
yısıyla gündem dışı konuşması 306:307 

2. — Çanakkale Milletvekili Onura! Şeref 
Bozkurt'un, Birleşmiş Milletler Sosyal Kal
kınma ve tnsanî Sorunlar Merkezi Direktör 
Yardımcısı Evner Ergun'un Viyana'da şehit 
edilmesi dolayısıyla gündem dışı konuşması 307:308 

3. — Kastamonu Milletvekili Sadettin 
Ağacık'ın, Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkın
ma ve tnsanî Sorunlar Merkezi Direktör 

Yardımcısı Evner Ergun'un Viyana'da şehit 
edilmesi dolayısıyla gündem dışı konuşması 

Sayfa 

308 

B) Çeşitli işler, _ 308,311 
1. — istanbul Milletvekili Mucip Ataklı' 

nın vefatına dair Başkanlık tezkeresi (5/9) 
ve saygı duruşu 308 

2. — Açık Bulunan Sayıştay Başkanlığına 
832 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi uyarın
ca Geçim Yapılması Hakkında Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/460) (S. Sayısı : 166) 311:312 

3. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yü-
cel'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/601) 
(S. Sayısı : 154) 312:313 

4. — tçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/602) (S. Sayısı : 
155) 312:313 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Temmuz, Ağustos ve Eylül 1984 



T. B. M. M. B : 27 20 . İ l * 1984 0 : 1 

Sayfa 
Aylan Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Ra
poru (5/7) (S, Sayısı : 152) 313:314 

C) Tezkereler ve Önergeler 308 
1. — Filistin Kurtuluş Teşkilatı Filistin 

Ulusal Konseyinin Amirnan'da Başlayacak 17 
nci Dönem Toplantısına TBMM'M Temsilen 
Dört Milletvekilinin Gözlemci Olaralk Katıl
malarına Dair Başkanlık Tezkeresi (5/10) 308:309 

2. — Filistin Ulusal Konseyinin Amman' 
da Başlayacak 17 nci Dönem Toplantısına 
Gözlemci Olarak Katılacak Milletvekilleri 
tçin Siyasî Parti Gruplarının Gösterdiği Aday
lara Dair Başkanlık Tezkeresi (5/11) 309 

D) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve Meclis Araştırması Öner
geleri 309 

1. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar 
ve 11 Arkadaşının, Muğla İli Türkevleri Kö
yünde Kurulması Düşünülen Kemerköy Ter
mik Santralının Çevreye ve Turizm Sektörüne 
Verebileceği Zararları Tespit Etmek Ama
cıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İliş
kin Önergesi (10/4) 309:310 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al-
tunakar ve 12 Arkadaşının, Muğla İlinde Ku
rulması Düşünülen kemerköy Termik Sant
ralının Çevreye ve Turizm Sektörüne Vere
bileceği Zararları Tespit Etmek Amacıyla 
Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin 
Önergesi (10/5) 310:311 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 314,346 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 314 
1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-

lu'nun, Hükümete intikal Eden Yolsuzluk 
Dosyalarına İlişkin Başbakandan Sözlü Soru 
Önergesi (6/147) 314 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
Millî Çıkarlarımızı İlgilendiren Bazı Olaylar 
Nedeniyle Ne Gibi Tedbirler Alındığına İliş
kin Başbakandan Sözlü Soru önergesi (6/169y 314 

3. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, 
Yeminli Özel Te»knik Bürolara Yapılan Baş
vurulara ve Sonuçlarına İlişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından Sözlü Soru önergesi 
(6/187) 314 

4. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kun-
ter'in, Çay Üreticilerinin Sorunlasına İlişkin 
Maliye ve Gümrük Balkanından Gözlü Soru 
Önergesi (6/189) 314 

.5 . —Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağ-
esen'in, Fiskobirlik'in Fındık Üreticilerine 
Olan Borcuna İlişkin Başbakandan Sözlü So
rusu ve Devlet ©akanı ve Başbakan Yardım
cısı İsmet Kaya Erdem'in Cevabı (6/190) 315:317 

6. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 
Devlet İstatistik Enstitüsüne ve Hazine Ara
zisine İlişkin Başbakandan Sözlü S&ı-usu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı îs-
met Kaya Erdem'in Cevabı (6/197) 317:319 

7. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, 
Modern Matematik Eğitimi Yapan Okullara 
tlişlkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan Sözlü Soru Önergesi (6/203) 319 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdür-
rezak Ceylan'ın, Bir Devlet Bakanının Doğu
ya Yapılacak Yatırımlarla İlgili Gazetelerde 
Yer Aldığı l'ddia Edilen Beyanına İlişkin Baş
bakandan Gözlü Sorusu ve Devlet Bakanı İs
mail özdağlar'ın Cevabı (6/207) 319:321 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalban-
oğlu'nun, A.B.D. Büyükelçimizin Söylediği 
İddia Edilen B'ir Beyanatına İlişkin Dışişleri 
Bakanından Sözlü Soru önergesi (6/211) 321 

10. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Köy öğretmenlerinin Mahrumiyet Zammına 
İlişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan Sözlü Soru Önergesi (6/212) 321 

11. — Eskişehir Milletvekili Münir Se-
vinç'in, 1984 Yılı Hububat Taban Fiyatları- / 
na İlişkin Sözlü Sorusu ve Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın Ceva
bı (6/213) 321:323 

12. — (Siirt Milletvekilli Mehmet Abdür-
rezafc Ceylan'ın, Türkiye Elektrik Kurumu
nun Enerji Nakil Hatlarında Kullanacağı 
Ağaç Direk İhtiyacına 'İlişkin Başbakandan 
Sözlü Soru önergesi (6/214) 323 

13. — İstanbul Milletvekili iBilâl Şişman'ın, 
İşçi Çıkarılmasının Serbest Bırakılması Nede
niyle Çalışanların Mağduriyetlerinin önlen
mesi İçin Tedbir Alınıp Alınmadığına İlişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından Söz
lü Soru önergesi (6/216) 323 
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Sayfaı 
14. — Ankara Milletvekili tlstmail Saru-

han'ın, ihtira Beratı Kanununun Değiştiril
mesi İçin Çalışma Yapılıp Yapılmadığına İliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından Sözlü Bo
ru Önergesi (6/217) 323 

B) Yazılı Sorular ve Cevaplan 346 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-

cıgil'in, Günlük Bir Gazeteye Haber Konu
su Olan Bir Devlet Memurunun Durumuna 
İlişkin ve Başbakandan Sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin'in Yazılı Cevabı (7/217) 346:347 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naflbant-
oğlu'nun, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 
Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği Bölümü öğ
rencilerine İlişkin Sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in 
Yazılı Cevabı (7/218) 347:348 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Sivil Savunma ve Olağanüstü Hal 
Mevzuatının Birleştirilmesine İlişkin Millî 
Savunma ve İçişleri Baknalarından Sorusu 
ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un Yazılı 
Cevabı (7/228) 348:349 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Dünya Bankasından Alınan Yar
dımlardan Ne Kadarının Erzurum'da Kırsal 
Kalkınma Kredisi Olarak Kullandırıldığına 
İlişkin (Sorusu ve Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın Yazılı Cevabı 
(7/229) 350 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir - Dursunbey İlçesine Bağlı 
Köylerde Halıcılık Kursu Açılmasına ilişkin 

Sayfa 
Sorusu ve Tarım Orman ve Köy İşleri Balka
nı H. Hüsnü Doğan'ın Yazılı Cevabı (7/235) 350:351 

6. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
girin, Tarım Kredi Kooperatiflerinin İthal Et
tiği Traktörlerin Yedek Parça Sorunuma 
İlişkin Sorusu ve Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın Yazılı Ce
vabı (7/236) 351:352 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bant-
oğlu'nun, Tarım Ürünleri Sigortası Kurul
ması İçin Yapılan Çalışmalara İlişkin Sorusu 
ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın Yazılı Cevabı (7/743) 352 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Erzurum Y.S.E. Bölge Müdürü 
Hakkındaki Usulsüzlük iddialarının Tetkik 
Ettirilip Ettirilmediğine İlişkin Sorusu ve Ta
rım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın Yazılı Cevabı (7/264) 352:353 

VII. — KANUN TAGARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 323 

1. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı As
kerlik Kanununun Değişik 10 uncu Maddesi
nin Deiğştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/614) (S. Sayısı : 160) 323:328,332,354:357 

2. — Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı 
Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan 
Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul 
ve Esasları Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/618) (S. Sayısı : 167) 328:345,358:361 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Samsun Milletvekili Hasan Altay, enflasyon ve 
pahalılık konusunda gündem dışı 'bir konuşma yaptı. 

İstanbul Milletvekili Mehmet KafkaslıgiTin Di
lekçe Komisyonundan çekildiğine dair önergesi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, Erzurum 
deprem konutlarının yapımındaki yolsuzluk iddiaları
na ilişkin sözlü sorusuna (6/206) Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray ve 

Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Kemaliye -
Çaltı İstasyonu taş yolu inşaatına ilişkin sözlü sorusu
na da (6/209) Devlet Bakanı Kâzım Oksay; 
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Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara 'karşı 
görüşlerini açıkladılar.. 

İstanbul Milletvekili »Sabit Batumlu'nun (6/147), 
Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın (6/187), 
Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in (6/189), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri soru sahipleri 

'izinli okluğundan, 

İstanbul Milletvökili İbrahim Ural'm (6/169) esas 
numaralı sözlü soru önergesi soru sahihi görevli ol
duğundan, 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in (6/190), 

İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın (6/203), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri mehil veril

diğinden, 
Adana Milletvekili Nuri Korklmaz'm (6/197), 
Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Ceylan'ın 

(6/207), 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu'nun 
(6/211), 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/212), 

Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in (6/213), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri de ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır 'bulunmadıklarından; 
Ertelendiler. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşunun 

1 inci yıldönümü münasebetiyle TBMM'nin tebrik ve 

Tasarı 
1. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka

nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı (1/624) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 15.11.1984) 

Teklif 
1. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 

2 arkadaşının^ 11.11.1983 Tarih ve 2954 sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19 uncu Mad-

19.11.1984 

Raporlar 
1. — Açık Bulunan Sayıştay Başkanlığına 832 sa

yılı Sayıştay Kanununun 5 inci Maddesi Uyarınca 
Seçim Yapılması Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/460) 

20 s 11 . 1984 O : İ 

iyi niyetlerinin kardeş Cumhuriyete duyurulmasına 
dair siyasî parti grup başkanvekillerinin müştereken 
verdikleri önerge Genel Kurulun /bilgisine sunuldu; 
gereğinin Başkanlıkça yerine getirileceği açıklandı. 

5.5.1972 Tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
©azı Madde ve Fıkralar Eklenmesine İlişiklin Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun Tasarısı (1/539) (S. Sayısı : 148) kabul 
edildi ve kanunlaştı. 

Maddeleri Komisyona geri verilen, Antalya Mil
letvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 
ve 82'ye 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden, gö
rüşülmesi ertelendi. 

20 Kasım 1984 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere 'birleşime saat 16.30'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adana Çankırı 

Cüneyt Canver Saffet Sakarya 

desine Fıkralar Eklenmesi ile 20 ve 21 inci Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/170) 
(Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.11.1984) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Giirt'in Karageçit Köyündeki katliama iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.1984) 

Pazartesi 

(S. Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 18.11.1984) (GÜN
DEME) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Temmuz, Ağustos ve Eylül 1984 Ayları Hesabı
na Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

16 .11.1984 Cuma 
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İnceleme Komisyonu Raporu (5/7) (S. Sayısı 
(Dağıtma tarihi: 18.il. 1984) (GÜNDEME) 

152) 

3. — Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, 
Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin 
Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Anayasa; Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/618) (S, Sayısı : 167) (Dağıtma ta 
rmi : 18.11.1984) (GÜNDEME) 

4. — Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine 
Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarısı ve Tarım, Or
man ve Köy İşleri Komisyonu Raporu (1/621) (S. 
Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 18.11.1984) (GÜN
DEME) 

5. _ 4.1.1961 Tarihli ve 211 sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70 inci Madde
sinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 

(1/495) (S. Sayısı 
(GÜNDEME) 

158) (Dağıtma tarihi : 18.11.1984) 

6 . - 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 sayılı Kanuna Ek Kanunun 
1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/599) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 18.11.1984) 
(GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — MuğJa Milletvekili İdrJs Gürpınar ve l'l ar

kadaşının, Muğla İli Türkevleri Köyünde kurulması 
düşünülen Kemerköy termik santralının çevreye ve 
'turizm sektörüne verebileceği zararları tespit etmek 
amacıyla'Anayasanın 98 iinci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/4) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.11.1984) 

20.11.1984 Salı 

Tasarı 
1. — Kıyı Kanunu Tasarısı < 1/625) (Bayındırlık, 

tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 20.11.1984) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Antbirlik 

ile Teksif Sendikası arasında imzalanan toplu iş söz
leşmesinin iptal nedenine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/221) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.11.1984) 

2. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, yurt dışına 
gönderilen işçilerden İş ve İşçi Bulma Kurumunca 

ücret alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve öosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19.11.1984) 

Meclis Araştırması 

1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar 
ve 12 arkadaşının, Muğla İlinde kurulması düşünü
len Kemerköy Termik Santralının çevreye ve turizm 
sektörüne verebileceği zararları tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/5) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.11.1984) 

»>•<« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Acıtana Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ledin BARLAS 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Murat SÖKME NO ĞLU (Hatay), Cemal ÖZBİLEN (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın miUetvekiilerinin salonda bulunduk
larını yüksek ısesle belirtmelerini rica ederim. 

(Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal'a kadar yok
lama yapıldı) 

IBAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır. 

IV. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Başkanvekili Ledin Barlas'ın, Başkanvekilliği 
görevine başlaması münasebetiyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın miletvekiUeri, gündeme 'baş
lamadan önce, ilk defa başkanvekili olarak Başkan
lık kürsüsünde görev almam münasebetiyle, birkaç 
cümle ile hislerimi ifade etmek ve sizlere teşekkür et
mek isterim. 

Ben iki dünya harbi arasımda dünyaya gelmiş ve 
o arada yetişmiş 'bir nesle mensubum. 1924 Anaya
samız 4 üncü maddesinde «Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Mil
letinin yegâne temsilcisidir. Millet namına egemenliği 
kullanır» hükmünü taşıyordu. Bizler Anayasamızın bu 
maddesini hafızalarımıza nakşederek yetiştik, 

1961 ve 1982 Anayasalarımızda kuvvetler ayrılığı 
prensibi egemen oldu, egemenlik yetkisini kullanan 
organlar çoğaldı; ama bendeki düşünce, egemenliğin 
daima Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplandığı 
şeklinde devam etmiş, âdeta bu konuda şartlanmışım-

dır. Büyük Atamızın 1920-1923 yılları arasında Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görev yap
ması ve İstiklal Savaşının Türkiye Büyük Millet Mec
lisince idare edilmesi ve kazanılması Kuvvayı Millî
ye ruhunun canlı tutulması Büyük Millet Meclisi hak
kındaki düşüncelerimi pekiştirmiştir. Bütün bunları 
size söylememin nedeni Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin en yüce müessese olduğu inancımı ifade et
mek içimdir. Bu Yüce Meclise Başkanvekili olarak 
beni seçmenizi, bana verilecek en büyük onur ve şe
ref olarak kaibul ediyorum. Bana bu şerefi bahşeden
lere ve seçen sizlere şükran duygularımı ifade etmek 
isterim. (Alkışlar) 

Bu şerefin 'bana tahmil ettiği vecibelerin de idraki 
içerisindeyim. O da Anayasa, içtüzük, parlamento örf, 
âdet ve geleneklerinin doğrultusunda tarafsız yönetim 
yapmaktır. Buna çalışacağım. 

Yardımlarınızı bekler, .teşekkür eder, saygılar su
narım. (Alkışlar) 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Uşak Milletvekili Mümtaz Güler'in, Birleş

miş Milletler Sosyal Kalkınma ve İnsanî Sorunlar 
Merkezi Direktör Yardımcısı Enver Ergun'un Viya-
na'da şehit edilmesi dolayısıyla gündem dışı konuş
ması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce gündem 
dışı söz isteyen 3 arkadaşıma söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Mümtaz Güler. (Alkışlar) 
'Konuşma süreniz 5 dakikadır, bu süreyi aşma

manızı ve konu dışına çıkmamanızı rica ederim. 

MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin saygıdeğer üyeleri; yine menfur eller, 
Türle Milletine Viyana'da üçüncü saldırıyı kalleşçe 
gerçekleştirdiler. Birleşmiş Milletler Teşkilatında gö
revli Enver Ergün'ün Ermeni 'kurşunlarına hedef ol
masıyla 41 inci şehidimizi vermiş bulunmaktayız. 

Hiç şüphe yoktur ki, dışta Devletimizin temsilci
lerine ve Türk vatandaşlarına karşı tetiği çeken el 
ile içeride 12 Eylül'den önce güvenlik kuvvetlerine ve 
kahraman Mehmetçiğe karşı tetik çöken el aslımda 
aynı eldir. Bu cinayet şebekelerinin 'bağımsız son 
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Türk Devletine karşı 'besledikleri menfur emeller ve 
•bunları yöneten kafalar hep aynı gayeye hizmet et
mektedirler. 

Sayın milletvekilleri, Ermeni terör odaklarının 
Türkiye'ye karşı siyasî ye ekonomik sabotaj planla-
rındaki zamanlamaya dikkatlerinizi çekmek istiyo
rum. özellikle bu cinayetler, IMF anlaşmaları, İslam 
Ülkeleriyle önemli görüşmeler, uçak alım pazarlıkla
rı, komşularımızla iyi ilişkiler, temaslar ve 'bütün ha
şarılarımızın söz konusu olduğu dönemlere rastla
maktadır. Şöyle ki, Sayın özal'ın İran ile yapacağı 
dış ticaret anlaşması Öncesinde işadamı, temsilci Işık 
Yönder katledilmişti. Haiğ ile F-16 görüşmesi yapı
lacağı sırada Boston Konsolosumuz Sayın Gündüz 
öldürülmüştü. Yine dünyanın gözlerini Türkiye'ye 
çevirdiği bir sırada, İslam Ortak Pazarının temelle
rinin atıldığı son konferansta ise Enver Ergün şehit 
edildi. Üç vatan evladının şehit edildiği Viyana'da 
meydana gelen bu olaylar Tür'k Milletini unutulmaz 
acılara garketmiştir. 

Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Avusturya'da ve 
diğer ülkelerdeki dış temsilci ve Türk vatandaşlarına 
karşı girişilen bu saldırıların hesabı mutlaka sorula
caktır. Ermenilerle Türkiye Cumhuriyetinin bir arazi 
İhtilafı yoktur ve Türkiye içinde bir Ermeni meselesi 
mevcut değildir. Hal böyleyken Türk Devleti eşki-
yaya muhatap olamaz. Ancak eşkiyanın da dünyanın 
neresinde olursa olsun başını ezmeye her zaman 
muktedirdir. 

Sayın milletvekilleri, Türk Devleti büyüklüğüne 
yaraşır şekilde tavır almak mecburiyetindedir. Hü
kümetin bu menfur saldırıyı sadece lanetlemekle kal
mayıp, katillerin bir an önce yakalanmasını ve ada
lete teslim edilmesi için gerekli girişimlerde bulun
masını ve 'bu cinayetleri görmemezliıkten gelen ülke
lerle siyasî ve ekonomik ilişkilerini yeniden gözden 
geçirmesini beklemekteyiz. 

Yüce 'Meclise saygılar sunarım. '(ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mümtaz Gü
ler. 

2. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma ve İn
sani Sorunlar Merkezi Direktör Yardımcısı Enver 
Ergun'un Viyana'da şehit edilmesi dolayısıyla gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Sayın Onu
ral Şeref Bozkurt; buyurunuz efendim. (HP sırala
rından alkışlar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dün Viyana'da 
Türk Devleti bir evladım daha yitirdi; Birleşmiş Mil
letler Sosyal Kalkınma ve İnsanî Sorunlar Merke
zi Direktör Yardımcısı Enver Ergun, insanlık düş
manı canilerin alçakça sıktıkları kurşunlarla şehit 
öldü. Bu olay, 1973 Hen bu yana dış görevlilerimizin 
uğradıkları 84 üncü saldırıdır ve maalesef 41 görev
limiz bu saldırılarda yaşamını yitirmiş bulunmakta
dır. Bu saldırıları Tür'k Ulusu olarak bir kez daha 
nefretle telin ediyoruz. 

'Değerli arkadaşlarım, bu saldırılar Yüce Ulusu
muza ve Devletimize yöneliktir. Bu yöneliş, belirli 
bir grubun tarihî gerçekleri saptırarak sergileyegel-
dikleri bir vahşetin de ötesinde boyutlar kazanmıştır. . 
Ulusumuz, bir husumet çemberi içindedir. Türk Dev
leti, çök yönlü katılımların oluşturduğu bir komploy
la karşı karşıyadır. 

Amerika Birleşik Devletleri Kongresinde 24 Ni
san tarihinin sözde bir soykırımını amma günü ola
rak belirlenmesi ve bu ülkenin dış politikası yürü
tülürken bu sözde soykırımının göz önünde bulun
durulmasını öngören tasarılar ya da taslaklar sevk 
edilirken Tür'k topraklarının bir kısmı Ermeni yur
du olarak gösterilmek istenirken, Yunanistan Limni 
Adasının silahlandırılmasına meşruiyet kazandırmak 
amacıyla Türkiye Cumhuriyetini NATO ile karşı 
karşıya kalmasını sağlayacak bir tutum içerisine gi
rerken ve Kı'brıs^ta ve Ege'de Helenizmi gerçekleştir
mek isterken, Suriye bir Hatay meselesini istismara 
çalışırken ve Ermeni teröristlere yataklık ederken, ge
çenlerde Libya Lideri, Yunanistan Başbakanı ve 
Fransa Cumhurbaşkanı bir masanın etrafında otu
rurken, hele Kaddafi, gazetelerden öğrendiğimiz ya
kışıksız sözleri Söylerken, işte bu komplonun çeşitli 
sahneleri ortaya konulmaktadır. 

Yalnızca bunlar mı? Etrafımızı çevreleyen tüm 
komşularımızın açık ya da örtülü tutum ve davra
nışları da böyle ya da benzeri değil midir? Daha öte
lere gidin, işte Fransa'sı ve daha pek çoğu... Ya da
ha üç dört yıl önce ülkemizin içine sokulduğu anarşi 
ve terör de bu 'komplonun bir başka görüntüsü de
ğil miydi? 'Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, Tür
kiye içte ve dışta birbiriyle ilintili pek çok tehditlerle 
karşı karşıyadır 

Şunu bu kürsüden açıkça belirtmek isteriz ki, 
Devletimiz, ulusu ve ülkesiyle bölünmez bir bütünlük 
içinde dış poiltikada tam bağımsızlık ve milletler ca
miasının eşit haklara sahip, onurlu ve her bakımdan 
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güçlü 'bir üyesi olarak çağdaş uygarlık düzeyine ula
şacaktır. 'Bu büyük Devlet, bu Yüce Ulus karşısına 
çıkacak her engeli aşacaktır, buna muktedirdir ve 
muktedir olduğunu da herkes görecektir. Toprakla
rımızda gözü olanlar iyice bilmelidirler ki,' hiçbir güç 
mdsakımilî sınırları içindeki bu kutsal vatan toprak
larından bir tek karışlık yer ayırmaya ya da almaya 
muvaffak olamayacaklardır. (Alkışlar) 

'Değerli arkadaşlarım, 'Ermeni teröristlerin vahşi-
yane tutumlarına artık 'bir son vermenin zamanı gel
miş ve geçmektedir. Türk Devleti olaylara 'bakış açı
sını değiştirmek ve artık kesin ve açık bir tavır al
mak zorunluğundadır. «Aziz şehidimizin kanı yerde 
kalmayacak» sözleri ve devlet törenleriyle toprağa 
vermenin ötesinde bir şeyler yapmak zorundayız. 
Alınacak tutarlı ve cesur 'önlemlerin yanında ve des
tekçisi olacağımızı bir kez daha huzurunuzda vur
gulamak isterim. 

Şahidimize Tanrıdan rahmet diliyorum. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 

3. — Kastamonu Milletvekili Sadettin Ağacık'ın, 
Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma ve İnsanî So
runlar Merkezi Direktör Yardımcısı Enver Ergun'un 
Viyana'da şehit edilmesi dolayısıyla gündem dışı ko
nuşması, 

BAŞKAN — 'Bir arkadaşımızın daha gündem dı
şı konuşması var. 

Buyurun Sayın Ağacık. (Alkışlar) 
Sayın Ağacık, süreniz S dakika'dır; lütfen konu 

dışına çrkmayınız. 

SADETTİN AĞACIK (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; dün1 Türk Milleti bü
tünüyle yeniden derin ve onanlmaz Ibir acının içine 
'gömülmüştür. Hepinizin haberdar olduğu gibi, Vi
yana'da Birleşmiş Milletlerin 'bir organizasyonunda 
görevli bulunan değerli Enver Ergun, gözü dönmüş, 
acımasız terörist katillerin kurşunlarına hedef ola
rak 'katledilmiştir. Şahadet mertebesine eren hu de
ğerli diplomatımızın aziz hatırası önünde saygı ile 
eğilirken, hu insanlık düşmanı, vicdansız terörist ka
tilleri milletçe teftin ediyoruz. 

(Bu vesileyle hürün dünya kamuoyuna duyurmak 
isteriz ki, Türk 'Milleti ve onun Devleti 41 inci şehi
dini verdiği terörizmle mücadelesinde asla gerileme-
yecektir. Bu millet bir şehidinin yerine 'binlerce şa
hadete azmetmiş evlat sahihi olmakla onurludur ve 
gururludur. 
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Aslında, dünya kamuoyunun anlaması lazım ge
len husus; katillerin akıttığı Türk kanında, bütün 
insanlık kanının onur ve haysiyetinin yok edilmeye 
çalışılmasıdır. Anlaşılmalıdır ki, 'terörizmin gerçek 
hasmı, dünyanın en mukaddes unsuru olan insan ha
yatıdır. Ahlak yapısı ve karakterce sağlamlığı ile hu 
şuuru aklında ve vicdanında 'bulunduran Türk Mil
leti, bütün dünya milletlerine hu uğurda çağrı yap
maktadır. Ümit ediyoruz ki, hasta Hükümetimiz ol
mak üzere 'bütün ilgili merciler, Türk kanının yerde 
kalmaması için daha aktif politika takip edecekler 
ve Milletimizin yolu ile insanlığa da hizmet etmiş 
olacaklardır. Aynı ilgiyi Avusturya Hükümeti ve yet
kililerinden de hekleımek, insan olarak ve millet ola
rak hakkımızdır. 

Aziz şehidimizin hatırası önünde bir defa daha 
saygı ile eğilirken, katilleri tekrar şiddetle telin eder, 
hepinizi en derin saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadettin 
Ağacık. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Mucip Ataklı'nın vefal

tına dair Başkanlık tezkeresi (5/9) ve saygı duruşu 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin, «Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları» 

bölümünde, İstanbul Milletvekili Mucip Ataklı'nın 
vefatına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğının bir tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

İstanbul Milletvekili Mucip Ataklı, 18.11.1984 gü
nü vefat etmiştir. Merhuma, Tanrı'dan rahmet, yakın
larına 'başsağlığı dilerim. 

Aziz arkadaşımızın yüce hatırası önünde Genel 
Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkamı 

(Saygı duruşu yapıldı) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, ruhu 

şadolsun. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Filistin Kurtuluş Teşkilatı Filistin Ulusal 

Konseyinin Amman'da başlayacak 17 nci dönem top
lantısına TBMM'ni temsilen dört milletvekilinin göz
lemci olarak katılmalarına dair Başkanlık tezkeresi 
(5/10) 
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BAŞKAİN — Yine 'bu 'bölümde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; oku
tuyorum : 

Türkiye "'Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Filistin Kurtuluş Teşkilatı Filistin Ulusal Konse
yinin 22 Kasım 1984 günü Amman'da başlayacak 17 
nci dönem toplantısına Türkiye Büyük Millet Mec
lisini temsilen dört milletvekilinin gözlemci olarak 
katılması hakkında vaki resmî davefe icabet edilmesi 
Başkanlık Divanımızın da uygun görüşleri ile Genel 
Kurulun tasviplerine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük M'illet Meclisi 

Başkanı 

BALKAN — Başkanlığın tezkeresini onayınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Filistin Ulusal Konseyinin Amman'da başla
yacak 17 nci dönem toplantısına gözlemci olarak ka
tılacak milletvekilleri için siyasî parti gruplarının gös
terdiği adaylara dair Başkanlık tezkeresi (5/11) 

BAŞKAN — Başkanlığın diğer tezkeresini oku
tuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Genel Kuruluna 

Genel Kurulun kararı ile Filistin Ulusal Konseyi' 
nin 22 Kasım 1984 günü Amman'da başlayacak 17 
nci dönem toplantısına gözlemci olarak dört millet
vekilinin katılması hakkındaki vaki resmî davetlerine 
icabet edilmesi uygun görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanunla değişik 
5 ve 1 inci maddeleri gereğince siyasî parti grupla
rının gösterdiği adayların adları Genel Kurulun bil
gilerine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Ahmet Şevket Gedik 
Adana Milletvekili 
Arif Toprak 
'Manisa Milletvekili 
Mehmet Timur Çınar 
•Niğde Milletvekili 
(Sadettin Ağacık 
IKastamonu Milletvekili 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar ve 11 ar

kadaşının, Muğla İli Türkevleri Köyünde kurulması 
düşünülen Kemerköy termik santralının çevreye ve tu
rizm sektörüne verebileceği zararları tespit etmek 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/4) 

BAŞKAN — Gündemimizin gene bu kısmında iki 
Meclis Araştırması önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük M'iMet Meclisli Başkanlığına 
Muğla - Yatağan ve Mtilas ilçelerinde mevcut ol

duğu bildirilen 800 milyon ton linyit kömürü rezer
vinin elektrik enerjisi üretiminde değerlendirilmesi 
için termik santralar kurulması öngörülmüştür. Bu
nun 3X210 megavatlık bir bölümü Yatağan'da ku
rulmuş ve halen çalışmaktadır, 

Ayrıca Milas Yeniköy'de 2X210 megavatlık ter
mik santral inşa halindedir. Bunlara ek olarak 3X210 
megavatlık bir bölümün de Türkevleri. Köyünde ve 
denize 400 metre mesafede Kemerköy termik santra
li adıyla kurulmak istenmektedir. 

Yatağan'da 2 yıldan beri çalışmakta olan termik 
santralin çevreye yaydığı kükürt diofcsit, karbondiok
sit, azot gazları 'ile kömür tozları ve küllerinin çevre
yi kirletmek ve çevredeki orman ve tarım ürünlerine 
verdiği zararlar, insan ve hayvan sağlığını olumsuz 
yönde etkilemeii başlangıçta tahmin ©dilenin çok üs
tünde olmuştur. 

Nitekim, termik santralin hemen bitişiğindeki Şa
hinler Köyünde çeşMi tarla ve bağ - bahçe ürünleri 
ile tüm meyve ağaçlarına zarar vermiş, köylülerin 
1983 ürünü tütünleri tozlanma sebebiyle Tekel tara
fından satın alınmamıştır. Bu yüzden zarara uğrayan 
köylülerin TEK aleyhine açtığı davalarda, bilirkişi
lerin verdiği raporlarda, termıik santral kusurlu görül
müştür. 

Ayrıca, Bağyaka Köyü ormanlarındaki çamlarda 
da kuruma başlamıştır. Aynı tablo Yeniköy'de de 
mutlaka meydana gelecektir. 

Türkevleri Köyünde Kemerköy adıyla kurulacak 
termik santralin yukarıda özetlenen zararları yanın
da, Türkiye'de ve dünyada eşine az rastlanan güzel
likteki bir körfezin kirletilmesi söz konusudur. 

Yerli ve yabancı yat turizminin kalbi olan bir kör
fezde santral dumanlarmiE çevreyi kapladığı ve kö
mür tozu ve küllerinin uçuştuğu bir sahilde hiç kim
se tatil yapmak istemez. Sahile 400 metre mesafede 
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kurulacak santralin külleri ve 'bacasından çıkan kü
kürt dioksit gazı çevre kirienmesi yapacaktır. Çevre 
kirlendi mı bir daha eski haline getirmeye maalesef 
imkân kalmayacaktır. 

Bugüne kadar Çevre Müsteşarlığı, Sağlık, Tarım 
Orman ve Köy İşleri ile İmar ve İskân ve Turizm ba
kanlıkları ile bilim çevrelerinin bu konuda verdikleri 
raporların tümü olumsuz olduğu halde, Hükümet 
bunların hiçbirini dikk-ıte almadan mutlaka termik 
santrallerin burada kurulmasından vazgeçmemektedir. 

Son zamanlarda Hükümetin daha önce olumsuz 
rapor veren kuruluşlara baskı yapması sonucu herkes 
susturulmuş durumdadır. 

,Ne acıdır ki ekonomisini büyük ölçüde turizm 
gelirlerine bağlamak isteyen ülkemizin Turizm Ba
kanı önce bu olaya karşı olduğu halde, şimdi ağız 
değiştirmiş ve bir turizm bakanına yakışmayacak bir 
biçimde - önce «çevre kirliliğini düşünmenin Türkiye 
için lüks sayılacağını» ve arkasından «bizim çevre 
kirliliğini düşünmemiz hamalın boynuna kravat tak
mak gibi bir şeydir» diyebilmiştir, 

Çevre Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı 
İsmail Özdağlar santralin bu yörede kurulmasına kar
şı çıktığı ve hatta Hükümet üyeliğinden ayrılmak is
tediğini ifade ettiği için, dünyanın hiçbir demokratik 
ülkesinde görülmeyen bir uygulama yoluna gidile
rek Çevre Müsteşarlığı Sayın Devlet Bakanı İsmail 
özdağlar'ın sorumluluğundan alınmıştır. 

Özellikle Çevre Kanununun uygulanmasından so
rumlu zamanın Muğla Valisi de bu olaya karşı çık
mıştır,; 

Sayın Başbakan ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı bütün bilim ve tekniğin gereklerine sırt çevire
rek tüm basın ve kamuoyunun yazılarını ve öneri
lerini dikkate almadan, Türkevleri'nde termik santral 
kurma hususunda inat etmektedirler. Bu davranış 
Anayasanın 56 ncı maddesiyle, Çevre Kirlenmesi Ka
nununun 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerine de 
aykırı düşmektedir. 

Bu nedenlerle; Anayasanın 98 inci ve TBMM İç
tüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Mec
lis Araştırması açılmasına müsaadelerinizi saygıla
rımızla arz ederiz 16.11.1984 

Idris Gürpınar 
Muğla 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

M. Nuri Üzel 
Eskişehir 

özer Gürbüz 
Sinop 

Mahmut Akkılıç 
İzmir 

Kâzım İpek 
Amasya 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Reşit ÜAker 
İstanbul 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Cemal Özdıemir 
Tokat 

Ruşan Işın 
Sivas 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar 
ve 12 arkadaşının, Muğla İlinde kurulması düşünü
len Kemerköy Termik Santralının çevreye ve turizm 
sektörüne verebileceği zararları tespit etmek ama
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/5) 

BAŞKAN — 2 noi takriri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin kalkınması yolunda en önemli sorun
lardan birisi hiç şüphesiz enerji ve özellikle elektrik 
enerjisi yetersizliğidir. Ayrıca, elektrik enerjisi üreti
minde, önce yerli kaynaklara dayanılması aklın red-
dedemeyeceği 'bir husustur, işte bu nedenlerle Cumhu
riyet hükümetleri uzun vadeli enerji planlarında ülke
mizin hidrolik ve kömüre dayalı enerji potansiyelini 
değerlendirmeyi, hep ön planda ıtutmuşlardır. 

Bu meyanda büyük linyit rezervlerinin oluştuğu 
Muğla İlindeki düşük kalorili kömürlerin değerlendi
rilebilmesi için termik santrallar kurulması planlanmış 
ve bir bölümü de inşa edilerek işletmeye girmiş veya 
girmek üzeredir. Yatağan, Yeniköy termik santralları 
bunlar arasındadır. Bu bölgede yine Hüsamlar mev
kii linyitlerini değerlendirmek üzere kurulması plan
lanan Kemerköy santralının yer seçimi ve buna 'bağlı 
olarak Gökova körfezi Ören mevkiinde inşası düşü
nülen liman-iskele-antrepo tesisleri ile sosyal site ko
nutlarında çeşitli çevrelerden itirazlar yapılmış, oa-
sında konu geniş ve devamlı olarak taftışılagelmiştir. 

Kemerköy termik santralına karşı yapılan bu iti
razlar üzerine 1983 yılı başlarında zamanın Hüküme
tince konunun tetkike ta'bi tutulduğu ve yer seçimin
de bazı değişikliklere gidildiği anlaşılmaktadır. Ancak 
bu yeni düzenlemelere rağmen muhtemelen kısmen 
bilgi noksanından, ikısmen gerekçelerin kamuoyuna iyi 
izalh edilmemesinden, kısmen yetkili kuruluş ve çev
relerin birbirine mütenakız beyanlarından konunun 
hâlâ geniş bir şekilde tartışılmakta olduğu ve kamuoyu
nu ziyadesiyle işgal ettiği de açıktır. 
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Termik santralın artıkları ve baca gaz ve dumanı 
yüzünden havanın, suyun, toprağın kirletileceği, tu
ristik önemi büyük olan 'bu bölgede özellikle yat tu
rizminin büyük ölçüde olumsuz olarak etkileneceği, 
çevredeki tarım faaliyetleri ve ormanların 'büyük za
rarlara uğrayacağı ve ülkemizin. 'Bu cennet köşesinin 
bir daha ıslahı mümkün olamayacak nitelikte önemini 
yitireceği, ekolojik dengesinin bozulacağı yolundaki 
iddialar konunun mutlaka ve derinlemesine bir defa 
daha tetkiki zaruretini ortaya koymaktadır. 

Enerji konusunun daıha önce de belirtildiği gibi 
ülkemiz için ne derece önemli, hatta hayatî 'bir sorun 
olduğu münakaşa dahi edilemeyecek bir husus ise de, 
bu konuyu ele alırken diğer faktörlerin de gözden ka
çırılmaması ve ülke yararına en uygun çözümün en 
ince teferruatına 'kadar araştırılması gerektiği de şüp
hesiz herkesin kabul edeceği 'bir gerçektir. 

özellikle santral yerinin seçiminde vazgeçilemeye
cek, çevrenin gerekli kıldığı teknik zaruretlerin ne 
olduğu hususunun 'bir defa daha ariz amik tetkike 
tabi tutulmasının yararları, kamunun bu konuya gös
terdiği ilgi ve hassasiyet, hazı kamu yöneticilerinin 
her şeye rağmen projeye karşı çıkmakta olduğuna 
dair ortada dolaşan şayialar, yine bazı Hükümet üye
lerinin Anayasa ve bilimle bağdaşmayan beyanları, 
daha önce kurulmuş ve halen çalışmakta olan benzer 
santraların çevreyi olumsuz 'bir şekilde etkiledikleri
ne dair tespitler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
ön izin verirken ileri sürdüğü şartların yerine getiri
lip getirilemeyeceği hususundaki belirsizlik ve şüp
heler önemli ve telafi edilemeyecek sonuçlar doğura
bilecek böyle hayatî 'bir projenin milletin yegâne 
ve hakikî mümessili olan TBMM tarafından da be
hemehal ele alınarak incelenmesini zarurî kılan ne
denlerdir. 

Santralın işletilmesi safhasında ortaya çıkacak bel
ki de kaçınılması imkânsız 'bazı olumsuz sonuçlar ve
sile ittihaz edilerek proje ve uygulanış hiçimi hakkın
da yıllar sürecek bir münakaşanın ve tereddütlerin 
ortadan kaldırılması ve TBMM'nin böyle önemli ve 
milletin hassasiyet gösterdiği bir konuya bigâne kal
madığının, kalamayacağının ortaya konulması bakı
mından da böyle bir tetkike gerek vardır kanısın
dayız. 

iBu nedenlerle Anayasalınızın 98 inci, TBMM içtü
züğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince, konu 
hakkında Meclis Araştırması açılması hususunda ge
reğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

Mehmet Koca'baş 
içel 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

İsmail Şengün 
Denizli 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Bahkesâr 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Bbuhekir A'kay 
Erzurum 

H. Mükerrem Hiç 
Yozgat 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

N. Naci Mimaroğlu 
Sürt 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

BAŞKAN — İlki Meclis Araştırma önergesi okun
muş, bilgilerinize sunulmuştur. Önergeler gündemdeki 
yerini alacak ve Meclis Araştırması açılıp açılmaması 
konusundaki görüşme gelecek birleşimde yapılacak
tır. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
2. — Açık bulunan Sayıştay Başkanlığına 832 sa

yılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca seçim yapıl
ması hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/460) (S. Sayısı : 166) (1) 

BAŞKAN -— Açık bulunan Sayıştay Başkanlığına 
Plan ve Bütçe Komisyonunca seçilen adaya ilişkin 
Komisyon raporu 166 sıra sayısıyla basılıp, sayın üye
lere dağıtılmıştır. 

Şimdi Komisyonun bu raporunu okutup, 832 sa
yılı Sayıştay Kanunun 5 inci maddesi uyarınca oy
larınıza sunacağım. 

Raporu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
{Başkanlıkça Komisyonumuza havale buyurulan 

3/460 Esas No. lu «832 sayılı Sayıştay Kanununun 
5 incti Maddesi Uyarınca Açık Bulunan Sayıştay Baş-* 
kanlığı için Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkan
lığı Tezkeresi» gereği, Komisyonumuzun 14.11.1984 
günlü 29 uncu Birleşiminde, aşağıda isim ve aldığı 
oy sayısı belirtilen aday seçilmiş bulunmaktadır. Ay
rıca seçim tutanağı ilişiktedir. 

(1) 166 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 
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Genel Kurulun olurlarına sunulmak üzere, Yük
sek Başkanlığa arz olunur. 

Adı soyadı Aldığı oy 

Servet Şamlıoğlu 
Başkan 

Metin Emiroğlu 
Malatya 
Sözcü 

Alaattin Fırat 
Muş 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

A. Sırrı Özîbek 
Adıyaman 

iNabi Sabuncu 
Aydın 

Ahmet Şamil Kazokoğhı 
Bolu 

İlhan Aşkın 
»Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Metin Yaman 
Erzincan 

Togay Gemaılmaız 
Erzurum 

M. Hayri Osmaniıoğlu 
Gaziantep 

Tiilay Önıey 
İstanbul 

İbrahim özlbıyık 
Kayseri 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Talat Zenıgün 
Malatya 

Haydar Özalp 
Niğde 

H. Barış Can 
Sinop 

Fahrettin Kuırt 
Trabzon 

24 
iBaşkanvekdli 

Ayçan Gakıroğulları 
Denizli 

Kâtip Üye 

Kadir Demir 
Konya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Sururi Baylkal 
Ankara 

M. Fenni İsliımyeli 
Balıkesir 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

C. Tayyar Sadılklar 
Çanakkale 

İsmail Şengün 
(Denizli 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

İlhan Araş 
Erzurum 

Mustafa Rıfkı Yaylaflı 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Peblivanoğlu 
İzmir 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Fehmi Menıişoğkı 
Rize 

Enver özcan 
Tokat 

Ferit Melen 
Vam 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonu raporu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/601) (S. Sayısı: 154) (1) 

4. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonları üye
lerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/602) 
(S. Sayısı : 155) (2) ' 

BAŞKAN — Gündemin «Başkanlığın Genel Ku
rula Sunuşları» kısmında yer alan, Anayasa ve Ada
let komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyonun 154 ve 155 sıra sayılı raporlarım okutup 
ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım. 

154 Sıra Sayılı Raporu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Mille'. Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 24.10.1984 tarihinde Komisyonu
muza gönderilen, İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yü
celen'in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu 
Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma 
Komisyonumuzun 31.10,1984 tarihli toplantısında in
celenmiştir, 

Hazıdık Komisyonu, hakkında tedbirsizlik ve dik
katsizlik sonucu ölüme sebebiyet suçu isnad edilen 
İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına 
ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteli
ğine göre İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen hak
kındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar ver
miştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerinize arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Kâmil T. CoşkunoğÜu Münir Fuat Yazacı 

Ankara Manisa 

(1) 154 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
(2) 155 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Kâtip 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 
Üye 

Mustafa Çafcalogllu 
Antalya 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 
Üye 

Musitafa Sabri Güvenç 
Niğde 
Üye 

Ahmet Turan Soğanoıoğlu 
Sivas 
Üye 

Ali Dizdaroğlu 
Antalya 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 
Üye 

Üye 
Nurettin Yağanoğllü 

Adana 
Üye 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 
Üye 

tlyas Aktaş 
Samsun 

Üye 
Şevki Taştan 

Sivas 
Üye 

Özgür Barutçu 
Diyarbakır 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
İçtüzüğümüze göre 10 gün içerisinde itiraz olun

madığı takdirde bu rapor kesinleşmiş olacaktır. 
155 sıra sayın raporu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 24.10.1984 tarihinde Komisyonu
muza gönderilen, İçel Milletvekili Ali îhsan Elgin'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, 
İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komis
yonumuzun 31.10.1984 tarihli toplantısında incelen
miştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevli memura 
hakaret suçu isnat edilen İçel Milletvekili Ali İhsan 
Elgin'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ge
rek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliği
ne göre İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin hakkındaki 
kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine oy birliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Kâml T. Co&kunoğiiu Münir Fuat Yazıcı 

Ankara Manisa 
Kâtip Üye 

Mehmet Zeki Uzun Nurettin Yağanoğfhı 
Tokat Adana 
Üye Üye 

Musitafa ÇaklaloğUu Ünal Yaşar 
Antalya Gaziantep 

Üye Üye 
Rıfat Bayazıt Orhan Otağ 

Kahramanmaraş Kocaeli 
Üye Üye 

Mustafa Sabri Güvenç. llyas Aktaş 
Niğde Samsun 
Üye Üye 

Ahmet Turan Soğancıoğlıu Şevki Taştan 
Sivas Sivas 

Üye Üye 
Ali Dizdaroğlu Özgür Barutçu 

Antalya Diyarbakır 

Üye Üye 
Sabahattin Bryurtt Akif Kocaman 

Erzurum Gümüşhane 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

BAŞKAN — 155 sıra sayılı rapor bilgilerinize su
nulmuştur. 

İçtüzüğümüze göre 10 gün içerisinde itiraz edil
mediği takdirde rapor kesinlik kazanacaktır. 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Temmuz, Ağustos ve Eylül 1984 Ayları Hesabı
na Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İn
celeme Komisyonu Raporu (5/7) (S. Sayısı : 152) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Başkanlığın Genel Ku
rula Sunuşları» kısmında yer alan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun, 
İçtüzüğün 153 üncü maddesine göre vermiş olduğu 
152 sıra sayılı laporunu okutup, bilgilerinize suna
cağım, 

(1) 152 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Temmuz, 1984 başında 'Bankada mevcut para 
Temmuz, Ağustos, Eylül 1984 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

"TOPLAM 

Temmuz, Ağustos, Eylül 1984 aylarında Ziraat Ban kasının harcadığı para 

Eylül 1984 'başında Hazinenin T. C. Ziraat Bankasına olan borcu 

Türlüye Büyük 'Millet Meclisi Saymanlığının Tem
muz, Ağustos ,Eylül 1984 aylarına ait 'hesapları in
celendi : 

Temmuz 1984 de T. C. Ziraat Bankasındaki 
1 863 534,99 TL.̂ lık mevcudu ile Temmuz, Ağustos, 
Eylül 1984 aylarında Hazineden 2 636 311 283,30 
lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ 
Oem'an 2 63'8 174 818,29 lira olmasına rağmen Ha
zinenin T. C. Ziraat Bankasına 328 340 552,74 lira 
borcu ile 2 966 515 371,03 lira sarfedi'lmiş olduğu 
Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının 'birbirine uy
gun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

(Başkan Başkanvekili 
Ahmet Yılmaz Halil Orhan Ergüder 

Giresun 'Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Sözcü 
Fahri Şahin 

Malatya 'Milletvekili 

Denetçi 
İbrahim Turan 

Gümüşhane Milletvekili 

Üye 
İdris Gürpınar 

ıMuğla Milletvekili 
(İmzada Bulunamadı) 

1 863 534,99 
2 636 311 283,30 

2 638 174 818,29 

2 966 515 371,03 

328 340 552,74 

Kâtip 
Eniğin Oansızoğlu 

Zonguldak Milletvekili 

Üye 
Mehmet Memduh Çökçen 

Bursa Milletvekili 

Üye 
Hilmi Biçer 

Sinop Milletvekili 

Üye 
S. Fevzi Fırat 

Zonguldak Milletvekili 

BAŞKAN — Rapor bilgilerinize sunulmuştur. 

VI — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

BALKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

Gündemin 1 inci sırasında yer alan İstanbul Mil
letvekili Sabit Batumlu'nun sözlü sorusu, Sayın Ba
tumlu'nun izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

(BAŞKAN — 2 nci sırada bulunan, İstanbul Mil
letvekili İbrahim Ural'ın millî çıkarlarımızı ilgilendi
ren bazı olaylar nedeniyle ne gibi tedbirler alındığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesine geçi
yoruz. 

Sayın İbrahim Ural buradalar mı? Buradalar. 
Sayın Başbakan veya adına cevap verecek Sayın 

Baltan var mı? Yok. 

Sual, Başbakan bulunmadığından ertelenmiştir. 
3. :— Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın,, ye

minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki soru, soru sahibi 
Zonguldak Milletvekili İsa Varda! izinli bulundu

ğundan ertelenmiştir. 
4. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, 

çay üerticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Rize Milletvekili 
Turgut Halit Kunter'in çay üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin 'Maliye ve Gümrük Ba'kanından sözlü soru öner
gesi vardır. 

Sayın Turgut Halit Kunter buradalar mı? Bura
dalar. 

Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Yok. 
'Maliye ve Gümrük Bakanı bulunmadığından so

ru ertelenmiştir. ~ 
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5. — Ordu Mileltvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Fiskobirlik'in fındık üreticilerine olan borcuna iliş
kin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı 
(6/190) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Ordu Milletvekili Hü
seyin Avni Sağesen'in, Fiskobirlik'in fındık üretici
lerine olan borcuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 

Bu soru 'bir ay nıehilli olmakla beraber, Sayın 
Bakan cevap vereceklerini söylemektedirler. 

Sayın Hüseyin Avni Sağesen buradalar mı efen
dim? Buradalar. 

Sayın Bakan da burada olduğuna göre soru öner
gesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümet, fındık üreticisinin Fiskobirlik'e verdiği 

mahsulünün 1 500 iKg.'na kadar olanlarının tama
mını ve 'bunun üstündekilerinin bedellerinden % 70' 
ini derhal, arta ikalanını 'bilahara ödeyeceğini ilan 
etmiştir. Bu ilanla 'birlikte Avrupa fındık alım fiyat
larında Ihiç de azımsanmayacak artışlar kaydedilmiş
tir. 

Findik üreticisi yörem (halkının tek geçim kay
nağı, tek ürünü bedellerinin çok büyük bir kısmının 
ıbJâlıâ ödenmemiş olduğunu görmekteyim. Bu itibarla 
aşağıdaki suallerimin Başbakan Sayın Turigut Özal 
tarafından sözlü olarak: cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz ederim. 

1. Fındık üreticisinden almakta olduğunuz 1 000 
dolar/tonluk verginin aynı oranlarda alındığının bir 
'benzeri dünyada bulunmakta mıdır? Varsa hangi 
ülkelerdedir? 

2. Bugüne kadar Fiskobirlik'in mubayaa ettiği 
fındık miktarı ve bunun TL. olarak tutarı ne kadar
dır? 

3. Fiskobirlik'in müstahsile olan borçlarını hü
kümetin taahhüdüne rağmen ödememesinden doğan 
Türkiye'nin döviz girdilerindeki azalma nedir? 

4. Hükümet bugünkü tutumunu Türkiye ve fın
dık üreticisinin çıkarları yönünden nasıl değerlendir
mektedir? -

5. Yalnızca fındık üretimiyle geçimini sağlayan 
ve bugün tam anlamıyla tüccar ve tefecinin faizleri
ni karşılayamaz durumda perişanlığa düşürülen Ordu 
ve Giresun üretici'lerine yapılacak ödemelerde bir 
öncelik ve ayrıcalık düşünüyor musunuz? 

6. Fiskobirlik birlik 'borçlarının tamamını hangi 
tarihte sıfırlayacaksınız? Bu tarihe kadar üreticinin 

bunalımdan kurtarılması için herhangi bir tedbiriniz 
var mıdır? Varsa bu tedbiri ne zaman uygulayacak
sınız? 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu Milletvekili 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kaya Erdem. 
'DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET IKAYA ERDEM (üzmir) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; Ordu Milletvekili 
Hüseyin Avni Sağesen'in sözlü soru önergesine ce
vap arz edeceğim. 

Destekleme ve fiyat istikrar fonu, içinde (bulun
duğumuz piyasa şartlarında, fındık ürünümüzün de
ğeri pahasına satılabilmesini sağlaması bakımından 
gerekli 'görülmektedir. Fon, bir vergi olmadığı gibi, 
sabit bir kesinti de değildir, gerekli şartlar hâsıl ol
duğunda, tamamen kaldırılabilecektir de. Fiyat istik
rar fonu kesintileri, üreticilerin tarımsal girdilerinin 
sübvansiyonunda kullanılmakta ve üretici yararına de-
ğerlendiri'lmektedir. Diğer ülkelerin de aynı piyasa 
şartlarıyla karşı karşıya bulunmaları halinde, ürün
lerinin fiyatlarını ayarlayabilmek için bu tür önlem
lere başvurdukları tabiîdir. Fiskobirlik, 19'84 yılı ürün 
mubayaasında, bugünkü tarihi itibariyle 65 bin ton 
kabuklu fındık almıştır. Bunun değeri 15,5 milyar 
Türk Lirasıdır. Sezon başı olan 1 Eylülden, Ekim ayı 
sonuna kadar fındık ihracatımız, 1981 - 1982 sezo
nunda !8 'bin 651 ton, 1982 - 1983 sezonunda 17 bin 
221 bin ton, 1983 - 1984 sezonunda ise 28,5 hin ton 
iken, içinde bulunduğumuz 1984 - 1985 sezonunda 
36 500 tona ulaşmıştır. Geçtiğimiz sezonun ilk iki 
ayında 202 dolar/kental ortalama fiyata göre yak
laşık 57 milyon dolar döviz geliri elde edilmiş iken, 
içinde bulunduğumuz sezonun ilk iki ayında 240 do
lar/kental ortalama fiyata göre yaklaşık 87 milyon 
dolar döviz geliri sağlanmıştır. Bu durumda döviz 
girdilerimizde bir azalma değil, aksine önemli bir ar
tış olduğu 'görülmektedir. 

'Destekleme alımlarında temel amacımız üretici
mizin ürününü ve ülkemizin çıkarlarını korumaktır. 
Fındık alımlarında 1 500 kiloya kadar teslimatlarda 
tamamının peşin, bunun üzerindeki miktarlar için 
yüzde 70'inin peşin, bakiyesinin iki ay vadeli bono
larla ödenmesi esası getirilmiştir. Fiskobirlik'in bu
günkü tarih itibariyle aldığı 65 bin ton fındığın yüz
de 94'ünün 1 500 kiloya kadar teslimatlardan oluş
tuğu dikkate alınırsa, fındığın satın alınmasında, ta
mamında peşin ödeme yapıldığı söylenilebilir. Mah
sul bedelini tamamen almamış üreticilere ise ödeme-
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nin yapıldığı tarihteki geçerli fiyat üzerinden ödeme 
yapılmak suretiyle gecikmeden doğan zararların te
lafisi sağlanacaktır. 

Bugünkü tarih itibariyle satın alınmış olan fın
dıktan doğan 15,5 milyar Türk Liralık 'borcun 11,5 
milyarlık kısmı (İki bunun 2 milyarı dünkü tarih iti
bariyle gönderilmiştir) ödenmiş bulunmakta, bakiye 
4 milyarlık Fiskobiflik'in borcu kalmaktadır. Bu da 
en geç bu ayın sonuna kadar, daha evvel de beyan 
ettiğimiz gibi tamamen ödenecektir. 

Arz olunur. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 'Bakan. 
Sayın Hüseyin Avni Sağesen, görüşmek ister mi

siniz? 
HÜSEYİN AVNİ SAÖBSBN (Ordu) — Evet 

efendim. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Teşek

kür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Yüce 'Meclisin sayın üyeleri; Hü

kümetin Sözlü soruma verdiği cevapları hep birlikte 
dinledik. Bırakınız benim ya da üreticinin bu söz
lere ikna olmamızı, söylediklerine, Sayın Bakanı
mızın da inandığından şüpheye düşüyorum; her ne 
hal ise, cevap vermek üzere kendilerini kürsüye çı
kartarak gibi bir zahmete soktuğum için üzgünüm. 

Sayın milletvekilleri, her şeyi ve her fırsatı iyi 
değerlendirmekte olan iş bilir, iş bitirir Sayın Hükü
met halka vatlerinde de bir vecizeden ilham alarak 
bunu çok güzel uygulamakta ve halkın nefesini bi
tirmektedir. Bu, hepinizin bildiği, «hafıza!' beşer nis-
yan ile maluldür» vecizesidir. 

Sayın Hükümet sözcüleri bu kürsüden sık sık, 
«Biz bu programı millete vaat ettik, bu programla 
iktidar olduk ve onu uyguluyoruz» demektedirler. 
Hafıza! beşer unutkandır; ama yayılan, yayımlanan 
ve hele hele zabıtlara geçen vaatlerin unutkanlıkla 
hiçbir İlgisi yoktur. Sayın Özal Hükümetinin 19 Ara
lık 1983 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclîsinde 
okuduğu ve kendilerinin de söylediği gibi, Anava
tan Partisi Seçim Beyannamesinin bir tekrarı olan 
Hükümet Programından bazı paragrafları izninizle 
okuyalım; bakınız neler diyor ve vaat ediyor Hü
kümetimiz : 

«Bizim programımız, «ortadirek» dediğimiz işçi, 
memur, esnaf, çiftçi ve emekliye müşahhas, pratik, 
gerçekçi çareler getiren sosyal adaletçi bir program
dır. Bir bedenin uzuvları ıgibi toplumdaki fakir fu

karanın ıstırabının toplumun tamamını tesiri altına 
alacağına inanılmıştır.» 

Sayın Hükümet, böyle dediniz; böyle mi yapı-
yorsunuz?(ANAP sıralarından «Ne ilgisi var?» ses
leri) 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — De
vam ediyorum efendim, lütfen dinleyiniz; ne ilgisi 
olduğunu sonunda bağlayacağım. Ben oradan geli
yorum, oranın derdini biliyorum. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — «Yok
luk ve kıtlıkların, işsizliğin hâkim olduğu bir ortam, 
demokratik rejimin tartışılmasına, komünizme, aşırı 
cereyanlara, bölücülüğe, anarşi ve teröre çıkartılmış 
en güzel davetiyedir. Ortadirek tabirinden toplumu
muzun çiftçi, işçi, memur, esnaf ve bunların emek
lilerini anladığımızı tekrar ifade etmek isterim. Na
sırlı ellerinden, göz nuru ve alın terlerinden tanıdı
ğımız ortadirek, alınacak tedbirlerle toplumumuzun 
güçlendirilmeye en çok layık kesimidir. Zira üreten, 
diğer bir deyişle pastayı büyütecek olan bunlardır. 
Çiftçisi aç, işçisi perişan, memur ve esnafı sefalete 
itilmiş bir toplumun geleceği olamaz. 

Tarım ürünleri destekleme politikasında çiftçimi
zin alın terinin karşılığı olan fiyatların verilmesi ka
dar, ödemelerin zamanında yapılmasını da aynı de
recede önemli görüyoruz» diyorlar. 

Sayın Hükümet, her şeyde olduğu gibi, yarayı 
görüyor ve biliyorsunuz da yaraya tuz biber eki
yorsunuz; biz bunu anlayamıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, iş bilir, iş bitirir Sayın Hü
kümetin bu vaatleriyle üreticinin ve özellikle fındık 
üreticisinin işini nasıl bitirmekte olduğunun prog
ramlanması nasıl başlamış ve devam ettirilmiştir? 

Hatırlayacaksınız, 'geçen yasama döneminde yal
nız fındığa dayalı olarak geçimini sağlayan üretici, 
tüccar, sanayici ve ihracatçının nasıl perişanlıklara 
düşürüldüğünü, zamanın darlığı içinde bu kürsüden 
sizlere arz etmeye çalışmıştım. Bakınız bu yıl özel
likle üreticiye reva {görülen ve hiç kimseye bir fay
dası olmayan programlanmış fındık politikasına. 

Hükümet önce, üreticiyi perişan eden bir fındık 
taban fiyatı ilan etti. Bu taban fiyatında, her yıl fi
yatı ilan edilen bezik fındığın bedeli verilmeyerek, 
'FisköbMik'in ödeme yapmaması için gerekçe peşin 
olarak: hazırlandı. Bu ilanda «ödemelerin taksitle 
yapılacağı» 'bildirildi. Buna halktan büyük tepkiler 
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gelince, Hükümet üreticiyi oyalamakta yeni bir yön
tem 'buldu; «1 500 kilogramın parasını tamamen, ka
lanın yüzde 70*ini peşin ödeyeceğiz» deyiverdi ve 
'bunu ilan etti. 

Avrupa, Fiskobirlik'in ödemelerini yakından ta
kip etmekte,' fındık ihracatçısı ve tüccarın bu duru
muna göre fiyat teklif etmektedir. Yani fındık ihraç 
fiyatı, Türkiye'ye döviz girdileri ve ödemelerin gü
nünde yapılıp yapılmamasına 'bağlı olarak değişmek
tedir. Çok zor durumda olan fındık üreticisi, para
sını alabileceğine 'güvenirse Fisköbiriik'i tercih et
mekte, yoksa serbest piyasaya dönmektedir. 

Bakınız Hükümet bonolu, taksitli ödemeyi ilan 
ettiği günlerde Avrupa'da fındığın kentali 215-218 
dolara kadar düşmüştür. 

(BAŞKAN — Sayın Sağesen toparlayın lütfen, 
zamanınız doldu. 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN .(Devamla) — Ta
mamlıyorum efendim. 

Peşin ödeme yapılacağı ilan edildiğinde ise fın
dık fiyatı 23'8 dolara, bugün ise 260 dolar civarına 
tırmanmış bulunmaktadır. 

Hükümet verdiği cevapta «'Biz döviz kaybına uğ
ramadık» diyor; nasıl döviz kaybına uğramadık, 21'8 
dolara fındık sattık, bugün fındığın değeri 260 dolar, 
yarın 300 dolara çıkacaktır; bu aradaki fark kimin 
cebine girmektedir, doğrudan doğruya Avrupalının 
cdbine girmektedir ve Türk üreticisinin cebinden çık
maktadır. 

Hükümetin bu tutumu, ya da güttüğü bu politi
ka başta üretici olmak üzere, ihracatçısının ve Türk 
Hazinesinin zararına sebep ölmüş, bundan sadece 
Avrupa yararlanmıştır. Şimdi öğrenmek istiyorum, 
Hükümet domuzdan yana mı, bizden yana mı? Ta
birimin kusuruna bakmayın. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

ATİLLA SİN (Muş) — Sözünü geri al. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, lütfen tamamlayı
nız. 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Devamla) — Av
rupalıya yardım ediyoruz. 

Halkımız Devletine «Devlet Baba» der ve her şe
yiyle oha inanmak ister, devlet yönetimi ciddi bir 
iştir, şirket yönetmekle eşdeğer tutulamaz. Halk Hü
kümetin beyanıyla garanti ettiğini Devlet garantisi 
olarak görür. Halkın Devlete olan inancını yitirici 
hal ve hareketler Devleti temelde sarsabilir. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, lütfen okumayı bı
rakıp toparlayınız. 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Devamla) — De
mokrasimizin kurucusu, büyük devlet adamı Rah
metli İsmet Paşa ile, demokrasi tarihimizin unutul
maz hatiplerinden Sayın Osman Bölükbaşı arasında 
bir far'k vardır, bu far'k İsmet Paşa «Hilafı hakikat 
beyanda bulunuyorsunuz» derdi, Sayın 'Bölükbaşı ise 
düpedüz «Yalan söylüyorsunuz» diye bağırırdı bu 
kürsüden. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, eski konuşmacıları 
bırakın; vaktinizi bir dakika geçirdiniz, lütfen bağ
layınız. 

DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) — 
Sayın Başkan, bu ne biçim bağlama? 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Devamla) — Sa
yın Başkan bağlıyorum. 

Bendeniz geçmişteki bu büyüklerimizle kendimi 
kıyaslama cüretini göstermiyorum, ancak Sayın Hü
kümetimizden, halkın Devlete ve demokrasiye olan 
inancının yıkılmaması açısından, lütfen millete ya
pacaklarını ve yapabileceklerini vaat etmesini rica 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın Devlet 
İstatistik Enstitüsüne ve Hazine arazisine ilişkin Baş
bakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı (6/197) 

BAŞKAN — Sözlü ' soruların 6 ncı sırasındaki 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın Devlet İstatis
tik Enstitüsüne ve Hazine arazilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesini 'görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Nuri'Korkmaz buradalar mı? Burada. 
Sayın Başbakan?.. 
'DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Ben cevap 
arz edeceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say-
gılanmla arz ederim. 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Anayasamızın 5 inci maddesine göre Devletimizin 
temel görevlerinden biri de insanımızın refah ve mut
luluğunu sağlamaktır. Böyle bir görevin sağlıklı ola-
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rak çağdaş 'bir biçimde yerine ıgetiritaesi; insanımı
zın ve kaynaklarımızın hızlı ve gelişen teknik imkân
lardan da yararlanarak tespit ve değerlendirilmesine 
bağlı bulunmaktadır. Sanıyorum, Devleti sevk ve 
idare etmenin ön koşulu da budur. 

Ayrıca Anayasamız, V66 ncı maddesinde, ülke 
kaynaklarının döküm ve değerlendirmesini yaparak 
'bir planlama yapmayı öngörmektedir. 

Oysa son zamanlarda Devletin iki resmî kurulu
şu arasında ve uluslararası istatistikler ile Devletin 
resmî kuruluşları arasında verilen rakamlar 'birbirini 
tutmamaktadır. Bu durum Devlet idaresinin ciddi
yetine ve planlara gölge düşürecek boyuttadır. 

Bu amaçla; 
1. DİE'nin mevcut yapısı ve imkânlarıyla sağ

lıklı bir istatistik yapacağına inanıyor musunuz? 
Bu kuruluşun teşkilat yapısında ve görevlerinde 

değişiklikler ve genişletmeler düşünüyor musunuz? 
Herkesin ortak değerlendirme yaparak çözüm ge

tirebilmesi açısından Türkiye'de işsiz sayısı nedir? 
2. Türkiye'de Hazine arazisinin alanı ne kadar

dır? Bu arazilerin ne kadarı Devletin tasarrufu, ne 
kadarı özel ve tüzelkişilerin tasarrufundadır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

(DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) —Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Adana Milletvekilimiz Sa
yın Nuri Kor'kmaz'ın, Devlet İstatistik Enstitüsü ve 
Millî Emlâk Genel Müdürlükleriyle ilgili olarak Baş
bakandan sorduğu suale cevap arz edececeğim. 

1926 yılında Merkezî İstaistik Dairesi adıyla ku
rulan bu kuruluşumuz, çeşitli aşamalardan geçerek 
1962 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü adını almış
tır. İdarenin yeniden düzenlenmesi çalışmaları sıra
sında da Devlet İstatistik Enstitüsünün, Başbakanlığın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde
ki Kararname ile yetkileri artırılmış, çalışma alanı ge
nişletilmiş, teşkilat açısından yeni düzenlemeye gidi
lerek çağdaş ve etkin bir kuruluş durumuna getiril
mesi Hükümetimizce hedeflenmiştir^ 

Yurdumuzda istatistik toplama yetkisi, Devlet İs
tatistik Enstitüsüne verilmiştir. Bu nedenle uluslar
arası kuruluşlar; Birleşmiş Milletler, OBGD gibi ku
ruluşlar, bu kuruluğumuzun ürettiği verileri değerlen
dirmelerine ve yayınlarına almaktadırlar. Türkiye'de 
işsiz sayısı konusunda yetkili üç kuruluş; Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığı ve İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Mü
dürlüğü yetkilileri ortak hesaplama yöntemi ve ta

nımlar üzerinde anlaşarak Türkiye'de işgücü fazlası 
ve işsizlik rakamlarını kamuoyuna açıklamışlardır. 

(Maliye ve Gümrük Bakanlığı MİM Emlâk Genel 
Müdürlüğü kayıtlarına göre, Türkiye'de tapulu Hazi
ne arazilerinin alanı yaklaşık 26 müyon dönümdür. 
Hazine arazileri genelde kamu hizmetlerinde kulla
nılmak üzere, genel ve katma bütçeli kuruluşlara 
tahsis edilmektedir. Tahsisli arsa ve arazilerin topla
mı 17 milyon dönümdür. Geriye kalan 9 milyon dö
nüm civarındaki araziden kültür toprakları, toprağa 
muhtaç çiftçilere kiralanmakta, uygun yerlerde sınaî 
ve turistik tesis yapmak üzere yatırımcı özel ve tüzel
kişilere kiralanarak veya irtifak hakkı tesis edilerek 
verilmektedir. 

Arz öderim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nuri Korkmaz, konuşmak ister misiniz? 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Evet Sayın Baş

kan. 
(BAŞKAN — Buyurunuz. 
ISayın Korkmaz, süreniz 5 dakikadır. (HP sırala

rından alkışlar) 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Sayın Başbakan Yardımcısının 
verdiği 'bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Ancak, 
Devlet İstatistik Enstitüsü ve Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü çalışmalarının Türkiye'nin sevk ve idaresi 
için yeterli olmadığı, bugüne kadar yayınladıkları 
rakamlar ve Türkiye'de Hazine arazileri kadastroları 
sağlıklı olarak yapılmadığı için bu konuyu Meclis kür
süsüne getirmiş bulunuyorum,; 

Son zamanlarda Devletin resmî kuruluşlarından ve 
başlıca istatistik kaynağı olan Devlet İstatistik Ensti
tüsü Başkanlığının yayınladığı rakamlarla, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının yayınladığı rakamlar bir
birini tutmamaktadır. 'Bunlar, fiyat artışlarında oldu
ğu gibi, enflasyon konusunda da böyledir, işsizlik ko
nusunda da böyledir. 

Şimdi vereceğim örneklerden de görüleceği üzere, 
bu kuruluşların rakamları birbirini tekzip etmektedir* 
Fiyat artışları konusunda, bundan 5 gün evvel yayın
lanan Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarına göre 
yıllık fiyat artış hızının yüzde 58,1 olduğu söylenir
ken, yine kararname ile değerlendirme yetkisi veri
len Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının yayınladığı 
rakam Sö.l'dir; fark, yüzde 2'dir. 

Aynı şekilde, enflasyon konusunda da yine Dev
let İstatistik Enstitüsünün verdiği rakamlar, Hazine 
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ve Dış Ticaret Müsteşarlığının verdiği rakamlar ve 
IMF'nkı verdiği rapor birbirini tutmamaktadır. Şöy-
leki; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca, (bizzat 
müsteşarın ağzından) yıllık oranın yüzde 42 ilâ 44 
dolaylarında olacağı söylenirken yine bundan 4 gün 
evvel yayınlanan Devlet İstatistik Enstitüsü rakamla
rına göre, 10 aylık bilanço yüzde 41,6'dıır. Bu rakam, 
IMF raporlarında yüzde 48,5tir. 

Şimdi işsiz konusuna gelelim. Değerli milletvekil
leri, burada bir yaraya parmak basmak istiyorum. 
Beşinci Beş Yıllık Planı bu Yüce Meclis kabul etti. 
Nasıl kabul ettiğimize bakın değerli arkadaşlarım; ve
rilen rakamlar 1980 yılında yapılan nüfus sayımına 
göre olmuştur. 1980 yılında Türkiye'nin nüfusu 44 
milyon 700 bindir; ama şu anda Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanından aldığımız rakam, 1984 sonu 
itibariyle Türkiye'nin nüfusu 48 milyon 265 bindir. 
Biz plana başlarken 4 milyon insanı devre dışı ederek 
'başladık. Maliye ve Gümrük Bakanlığının yayınladı
ğı raporda Türkiye'deki işsiz sayısı 2 milyon 975 bin 
olup, bu rakam plana da uydurulduğu için planda 
da yer alan işsiz sayısı 2 milyon 975 bindir. Sayın Ça
lışma Bakanımız, geçen gün bu 'kürsüden verdiği ce
vapta aynı rakamı teyit etmişlerdi. Yalnız bunlar ak
tif insan gücünün, yani çalışabilen iktisadî nüfusun 4 
milyonu devre dışı edildikten sonra (hesaplanmıştır. 
Bu hesaplamaya göre, Türkiye'deki iktisadî faal nü
fus 18 milyon 500 'bindir; ama 48 milyon 265 bin 
Türkiye müfusuna göre, iktisadî faal nüfus 21 mil
yon 500 bindir, 

Verilen rakamları şimdi tekrar sıralamak istiyo
rum : Hükümetimizin kabul etmiş olduğu 2 milyon 
975 bin işsiz sayısına mukabil, geçen sene İstanbul 
Sanayi ve Ticaret Odalarının yayınladığı raporda, 
«1983 yılı sonu itibariyle işsiz sayısı 3 milyon 600 bin 
civarındadır» denmiştir. 

Bizim yaptığımız hesaplamalara göre, tarımdaki 
gizli işsizler dahil, 5 milyon 500 bin insanımız işsiz
dir. Bunu zabıtlara geçmesi için söylüyorum. Çünkü, 
Hükümetin bu konuda büyük iddiaları vardır. Sayın 
Hükümet bu işsiz sayısını Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı dönemi sonunda da aynen muhafaza edeceğini be
lirtmiştir. Eğer bu hesaplamaları dikkate alırsak, 1988 
yılında Sayın Hükümet diyecektir ki, bendeki işsiz 
sayısı 2 milyon 975 bin. Oysaki gerçek rakam bu de
ğildir değerli arkadaşlarım. O gün Türkiye'deki işsiz 
sayısı, tahminlerime göre 8 milyon civarında olacak
tır. 
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BAŞKAN — Sayın Korkmaz, süreniz bitmiştir. 
Lütfen toparlayınız. 

NURil KORKMAZ (jDevamla) — Tamamlıyorum 
efendim. 

Hazine arazileri 'konusuna gelince; Sayın Hükü
met bir tasarı ile buraya geliyor ve bu tasarısında şöy
le iddiaları var : 7 ilimizde 15 milyon dönüm araziyi 
halka dağıtacaklar. Eğer bu da tapu tahsis belgesi
ne 'benzemez ise, bilmediğiniz bir şeyi, sayısını bil
mediğiniz insanlara nasıl dağıtacaksınız? Çünkü, on
ların kadastrosu dahi yapılmamıştır. Hangi arazileri ki
me dağıtacaksınız? 

Saygılar sunuyorum. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'in, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

BAŞKAN — Sözlü soruların 7 ncİ sırasın'da yer 
alan Bilâl Şişman'a ait Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanının cevaplandırılmasını istemiş olduğu sözlü 
soru önergesi, mehil verildiğinden ertelenmiştir. 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, bir Devlet Bakanının doğuya yapılacak yatı
rımlarla ilgili gazetelerde yer aldığı iddia edilen be
yanına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı İsmail özdağlar'ın cevabı (6/207) 

BAŞKAN — 8 inci sırada bulunan, Siirt Millet
vekili Mehmet Abdürrezak Ceylan'ın, bir Devlet Ba
kanının doğuya yapılacak yatırımlarla ilgili gazeteler
de yer aldığı iddia edilen beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Sayın Ceylan burada mı? Burada. 
Sayın Başbakan adına Sayın özdağlar buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanı Sayın tsmail Özdağlar'ın 28 Ekim 

1984 tarihli gazetelerde «bugün doğuya 200 fabrikayı 
yapsak Türkiye batar» şeklinde bir beyanı yer almış
tır. 

(Sayın Bakan böyle bir beyanda bulunmuş mudur? 
Bulunmuş ise nasıl izah ediyor? Bir Devlet Bakam 
«Devlet batar, Türkiye batar» diyebilir mi? Doğu 
Anadolunun kalkınması koordinatör Bakanlığı göre
vini yürüten bir bakan doğunun kalkınmasına kar
şı %ı menfi tavrı takınabilir mi? Doğuda fabrikayı 
Devlet yapmayacaksa kim yapacak? 
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Yukarıdaki suallerimin Sayın Başbakan 'tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

'M. Abdürrezak Ceylan 
Siirt 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın özdağlar. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ÖZDAĞLAR 

{Manisa) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; müsaa
denizle sözlerime şu şekilde başlamak istiyorum: 
«lAhmet Bey doğruldu, bir bardak su içti ve öldü» 
Şimdi sizlere okuduğum sadece bir pasajı geriye doğ
ru dört beş cümle okuduğumuzda; «17 gündür has
tanede bulunan Ahmet Bey, son günlerde iyice ra-
hatasızlaşmıştı. Annesi, babası, tanıdıkları yanına gel
diğinde son bir gayretle doğruldu, onlara gülümsedi, 
bir bardak su içti ve öldü» ifadesi ile sizlere ilk oku
duğum beyan arasında şüphesiz çok önemli farklılık
lar var. 

Doğu ve 'Güneydoğunun kalkınmasının hızlandı
rılması ve bu faaliyetlerin koordinasyonu ile sorum
lu Bakan olarak, Bakanlığımın gündeminde şu anda 
sürekli, her hafta üzerinde toplantı yaptığım ve çalış
tığım önemli bir konu var, o da şu: Doğudaki yarım 
kalmış yatırımlar. Daha önceki yıllarida KİT'ler, bir
kaç bin dönüm arazinin etrafını çitle çevirmişler, içe
risinde bir-iki sosyal tesis ve yatırım olduğu gibi du
ruyor, birkaç milyar da, tabiî, para harcanmış. Şu 
anda bunun gibi yüzlerce, Anadolu'nun muhtelif nok
talarında, bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, 
tesisler var. Bakanlık olarak bunların nasıl süratle 
tamamlanabileceği, nasıl ülke üretimine katkıda bulu
nacak tesisler haline getirilebileceği hususunda gece 
gündüz çalışıyoruz. 

O konuşmayı da hayal meyal hatırlıyorum. Bir 
gazeteci, «Sayın ©akan, bu sene hangi yeni yatırım
lar var?» dedi, ben de hatırlayabildiğim yeni yatırım
ları saydım, onun üzerine gazeteci bana «Az değil mi, 
bu rakamlarla Doğu kalkınır mı, şöyle yüz ikiyüz 
tane programa koysak bir an evvel kalkınmaz mı?» 
dedi, ben de onun üzerine bu sözleri Söyledim; Ah
met Beyin ölüm hikâyesi gibi. Çünkü tesis, fabrika 
hadisesi, bir etüt, proje meselesidir, altyapı meselesi-
sidir, hammadde meselesidir. Hiçbir şey söylememe 
gerek yok, Devletin geçmiş yıllarda sırf temel atmak 
için, sırf «fabrika kurmuş» veya «fabrika kuruyon> 
dedirtmek için takip ettiği yatırım politikalarının ne
ticelerini miHe'tçe gördük. 

'M. TURAN ©AYEZİT ((Kahramanmaraş) — 
Devletin değil, muayyen kişinin. 

BAŞKAN.— Lütfen Sayın Bayezit. 
DEVLET (BAKANI. İSİMAİL ÖZDAĞLAR 

(Devamla) — Partilerin, geçmiş hükümetlerin. 
IBen bu konuda titiz davranılması, bir projeye baş

landığında süratle bitirilmesi konusunda samimi bir 
çalışma içinde olduğumuzu iddia etmek istiyorum. En 
azından Bakanlığım çerçevesinde bu konuda ciddî bir 
çalışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Tekrar konuya girip, bütçeden ayrılan, nüfus ora
nına göre, geçmiş yıllara göre, yüzde 25,4 lük kay
naklar konusunda teferruata girmek istemiyorum, 
sadece sayın milletvekilimizin sorusuyla ilgili bu ko
nuşmanın, daha doğrusu bu ifadenin ne şekilde geç
tiğini Meclis kürsüsünden ifade etmekle, sayın millet
vekilini tatmin edeceğimi düşündüm. 

Saygılar sunuyorum. tÇAlkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Abdürrezak Ceylan, görüşmek ister misiniz 

efendim? 
MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Evet (Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
Sayın Ceylan, süreniz beş dakikadır. (MDP sıra

larından alkışlar). 
MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 28 

Ekim 1984 Pazar günkü gazetelerde çıkıp, bugüne ka
dar tavzih veya tekzip edilmeyen Sayın özdağlar'ın 
«Doğuya bugün 200 fabrika yapsak Türkiye batar» 
şeklindeki beyanı üzücüdür, hikâye şeklinde dahi ol
sa. ŞÖyleki; Devletin ana organlarından olan Hükü
metin bir sayın üyesinin «Türkiye batar» ifadesini 
kullanması üzücü olduğu kadar, fevkalade düşündü
rücüdür. Türkiye, bu gibi basit kehanetlerle batmaya
cak kadar büyük ve güçlü bir devlettir. 

Malîye ve Gümrük eski Bakanı Sayın Arıkam'ın 
bîr sözünü Sayın Özdağlar'a hatırlatmak isterim. 
«Korkmayın Türkiye'nin özgül ağırlığı sudan hafif
tir, onun için batmaz». 

1971'de de benzeri genç bir bakan, «Türkiye'nin, 
İtalya'nın o günkü seviyesine ulaşması için 2050 se
ne geçmesi gerektiği» şeklinde çok hafif, devlet adam-
lığıyla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuştu. Sayın 
özdağlar'ın bu beyanında aynı hafiflik görülmekte
dir. 

Sayın Bakan, «Fabrika yapımından önce bölgede 
alfyapı hizmetleri halledilmelidir, bunun için Hükü
metimizce bu bölgeye 1985 toplam yatırım hacminin 
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yüzde 25,4*ü ayrılmıştır» diyor. Bu oran adil bir da
ğıtım değildir. Bölgelerarası kalkınma farklı olduğu 
için, (bu oranın yetersiz olduğunu söylüyorum. Top
lam yatırım hacminin iller arasında eşit olarak dağı
tımı halinde beher ile yüzde 1,5 hisse düşmekte ve 
bu şekilde kalkınmamış 27 ilin yekûn hissesi toplam 
yatırım hacminin yüzde 40'ını oluşturmaktadır. Görü
lüyor ki, geri kalmış yörelere 'öncelik ve ayrıcalık ya
pılmamıştır. Onun için, Sayın özdağlar'ın Ibu beya
nından (Hükümetin rahatsız olması gerekirdi. Zira, 
son 5 aydan beri Sayın Başbakan konuşmalarıyla Do
ğuyu kalkındırmakta, göreli bir mikrofonlu kalkındır
ma modeli geliştirmektedir. itfMtDİP ve ÖP sıraların
dan alkışlar) Doğunun kalkındırılmasıyla görevlendi
rilmiş olan bir (Bakanını ikna edememiş olan Saym 
Başbakanın, özel sektör veya yabancı sermayeyi do
ğuda yatırım yapmak için nasıl ikna edeceğini me
rak ediyorum. Saym Bakanımın bu beyanı doğuya 
yatırımları teşvik etmekte menfi etki gösterecek, özel 
sektör, yabancı sermaye doğuya yatırım yapmak için 
gitmeyecek, Devlet de gittiği takdirde Türkiye bata-
caksa doğuya hizmeti kim götürecektir? 

Bu sözlü soru önergesini vermemin bir amacı da 
Hükümete bu gibi basit beyanların düzeltilmesi imkâ
nını vermek içindir, 

Sayın milletvekilleri, Türkiye fabrika yapmak su
retiyle batmayacağı gibi, saym bakanların bu gibi be
yanlarıyla da batmayacak kadar (güçlü bir devlet
tir. Zaman zaman böyle beyanlar ve bakanlar gelir 
geçer; ama Türk Devleti yaşamaya devam eder. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Ceylan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
ram, ABD. Büyükelçimizin söylediği iddia edilen bir 
beyanatına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/211) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sözlü Sorular» bö
lümünün 9 uncu sırasında, Erzurum Milletvekili Hil
mi Nalbanto/ğlu'nun, ABD (Büyükelçimizin söylediği 
iddia edilen bir beyanatına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi vardır. 

Saym Nalbariboğlu burada mı? Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok, 

Sayın Dışişleri Bakanı burada bulunmadığından 
dolayı" sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelen-
miftir. 

10. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençtik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

ıBAŞKAN — Gündemimizin «Sözlü Sorular» bölü
münün 10 uncu sırasında Ordu Milletvekili Bahriye 
Üçok'un, köy öğretmenlerinin mahrumiyet zammına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru 'önergesi vardır. 

Sayın Bahriye Üçok burada mı? Burada. 
Sayın Millî (Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı bura

da mı? Yok. 
Sayın Bakanın burada bulunmamasından dolayı 

sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

11. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevmç'm, 1984 
yılı hububat taban fiyatlarına ilişkin sözlü sorusu 
ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğariın cevabı (6/213) 

BAŞKAN — Gündemimizin «SÖzlÜ Sorular» bö
lümünün 11 inci sırasında Eskişehir Milletvekili 
Münir Sevinç'in, 1984 yılı hububat taban fiyatlarına 
ilişkin Tarım, Orman ve (Köy İşleri Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Saym Münir Sevinç burada mı? Burada. 
Sayın Bakan (burada mı? Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım» Orman ve Köy İş

leri Bakanından sözlü olarak cevaplandırmasına ara
cı olmanızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Münir Sevinç 

Eskişehir 

1. 1984 hububat taban fiyatlarının Mart ayında 
açıklanması Devlete, üreticiye, tüketiciye ve tüccara 
ne kazandırmıştır? 

2. «Hububatım Toprak Mahsulleri Ofisine ve
renlerin hububat bedellerini taksitle ödeyeceğiz» de
mekle neyi amaçladınız ve amacınıza ulaştınız mı? 

3. 1984 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi olarak 
ne miktar mahsul aldınız? 

İhracat bağlantınız var mı, eğer var ise bu mik
tarı karşılayacak hububat elinizde mevcut mu? 

4. İthalatı düşünüyor musunuz? Bugünkü dünya 
piyasasında arpa ve buğday fiyatları ortalama kaç li
radır? İthalat için kaç dolar ödeyeceğiz? 

'BAŞKAN — (Buyurunuz Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞUERlt BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN —Sayın Başkan, muhterem mil-
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letvekilleri; Eskişehir Milletvekili Sayın Münir Se-
vinç'in 1984 yılı hububat taban fiyatları, Toprak 
Mahsulleri Ofisince uygulanan ödeme şekli, hububat 
ithalat ve ihracatıyla ilgili soru önergesini cevaplan
dırmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1984 yılı hububat fiyatları
nın 29 Mart 1984 tarihinde ilan edilmesi ve fiyatların 
1 Mayıs 1984 tarihinden itibaren geçerli olması, Gü
ney ve Güneydoğu bölgelerindeki hububat üreticisi
ne ürünlerini değer fiyatlarla pazarlama imkânını sağ
lamıştır. 

1984 kampanyasında 28 Mart 1984 tarih ve 
84/7849 sayılı Kararname ile Toprak Mahsulleri Ofi
si alımlarının yüzde 50'si peşin, bakiyesi Hazine ga
rantili iki ve dört ay vadeli bonolarla iki taksitle 
ödeme esası getirilmiştir. Bilahara, 6 Temmuz 1984 
tarih ve 84/8258 sayılı Kararname ile Toprak Mah
sulleri Ofisi alımlarının peşin olarak yapılacağı ve 
piyasa durumunda kaydedilecek gelişmelere göre ofi
se gerektiğinde alım fiyatlarını artırma yetkisi veril
miş ve böylece vadeli ödemeden vazgeçilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Toprak Mahsulleri Ofi
sinin 23 Ekim itibariyle alım miktarları şöyledir: 
1 915 000 ton buğday, 138 bin ton arpa ve 15 bin ton 
çavdar. 

Toprak Mahsulleri Ofisi ile bazı komşu ülkeler 
arasında yapılmış ihracat bağlantısı bulunmakta ve 
bu bağlantıya göre de ihracat yapılmaktadır. 1984 
yılı içinde başta buğday olmak üzere arpa, mısır ve. 
çeltik ithalat anlaşmaları yapılmış olup, bunların bü
yük bir kısmı gerçekleştirilmiştir. Kalan kısmı ise 
1984 yılı itibari ile ikmal edilecektir. 

Diğer bir soru ise, bugünkü dünya piyasasında 
arpa ve buğday fiyatlarının kaç lira olduğu şeklin
dedir. 

26 Ekim 1984 tarihi itibariyle dünya piyasasında
ki arpa ve buğday fiyatları ortalaması FOB olarak 
şöyledir: 

Ekmeklik sert buğdayın tonu, yuvarlak olarak 
ifade ediyorum, 138 dolar. 

Ekmeklik yumuşak buğdayın tonu 129 dolar, 

2 nolu Amerikan arpasının tonu 107,50 dolar. 
AET arpasının tonu ise 116 dolardır. 
1984 yılı ithalat programı için öngördüğümüz it-

ithalat miktarı 225 milyon dolardır. 
Arz eder, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamla

rım. (ANAP sıralarından alkışlar). 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Münir Sevinç, görüşmek ister misiniz efen
dim? 

MÜNİR SEV)1NÇ ((Eskişehir) — Evet efendim. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Sevinç. 

Süreniz 5 dakikadır efendim. 

MÜNİR SEVİNÇ ^Eskişehir) — Sayın Başkam, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın Tarım, Or
man ve Köy İşleri Bakanına verdiği cevaplardan do
layı teşekkür ederim. 

Hububat taban fiyatlarının mart ayında açıklan
masının, bildiğim kadarıyla ne köylüye, ne şehirliye 
ve ne de Devlete hiçbir faydası olmamıştır. Çünkü 
ürünün olmadığı, hasat zamanından iki üç ay evvel 
açıklanan taban fiyatı yalnız ve yalnız stokçu tüccara 
kazanç sağlamıştır. Tüketicinin 500 gramlık ekmeği
nin 30 liradan 40 liraya çıkmasına sebep olmuş, ha
sat zamanına kadar da taban fiyatları aldıkları tüken
miştir; yani halk her aldığı ekmekle, tüccara 10 lira-
vermek zorumda bırakılmıştır. 

«Üreticinin mahsul bedelini taksitle vereceğiz» 
demek «Toprak Mahsulleri Ofisine mal vermeyin» 
demekle aynı anlamı taşımaktadır. Çünkü, akaryakı
ta ve gübreye sık sık yapılan zamlar maliyeti yüzde 
100 artırmıştır. Artan bu maliyet neticesinde köylü 
borçlanmıştır. Türk köylüsü önce borcunu ödemek 
ister. Öyleyse mahsulünü peşin para ile tüccara sata
caktır. Tüccar ise talebin çokluğu nedeniyle mahsulü 
yüzde 50 düşük fiyata kapatmaya çalışacak ve kapa
tacaktır da. 

Bu uygulama Devlet ve köylüyü zarara uğrat
mıştır. Yukarıda bahsettiğim nedenlerle Toprak Mah
sulleri Ofisi mahsul alamamıştır, tamamıma yakını 
tüccar •tarafından alınmıştır. Hatta zahire ve değir
mencilikle hiç alakası olmayan holdingler hububat 
alımına başladılar. Çünkü, köylü ve zahirecinin kre
dileri Ziraat Bankası tarafından kısılmıştı, tamamen 
başka işlerie iştigal eden holdingler piyasadan çok 
düşük fiyatlarla mahsul aldılar. Onlar Devletin ihra
cat yapacağımı biliyor ve yarın iki misli fiyatla Devlet 
adına ihracat yapmayı planlıyorlardı. Korkarım ya
kında bu ihracatı da gerçekleştireceklerdir, hem de 
teşvik primi almak kaydıyla. Yani Hükümet, Dev
leti ve köylüyü zarara sokmuştur. 

Elbette ihracat yapılınca ve Toprak Mahsulleri 
Ofisinde de mahsul kalmayınca ithalat şart olacak
tır. Türk Devleti, Türk çiftçisine vermediğini ecne-
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hi çiftçiye iki misli fiyatla, hem de döviz olarak ver
mektedir. . ' 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, 1984 yılındaki 
taban fiyat uygulaması ile hem Devleti, hem köylü
yü, hem de Türk halkını üç beş tüccara soydurmuş-
tur. Bu soygun düzeni dünyanın hiçbir yerinde görül
memiştir. (Başka hiçbir memlekette çiftçi !bu kadar 
kasdî fakirleştirilmemiştir. önümüzdeki yıl üretim 
fevkalade düşecektir. Çünkü köylü ve çiftçinin işi 
bitirilmiştir. Yeteri kadar tohum, (gübre ve ilaç kul
lanamayacaktır. 

Dileğim, memleketimizi sarsan bu tip uygulama
ların 1985 yılında tekrarlanmamasıdır. 

Hepinize saygılar sunarım. ı(HP sıralarından al
kışlar)., 

BİAŞKlAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezdk Cey
lan'in, Türkiye Elektrik Kurumunun enerji nakil hat
larında kullanacağı ağaç direk ihtiyacına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

1. — 21.6.1927 Tarihli ve HU Sayılı Askerlik 
Kanununun Değişik 10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/614) (S. Sayısı: 160) (1) 

(BAŞKAN — 160 sıra sayılı 21.6.1927 Tarihli ve 
Mili sayılı Askerlik Kanununun Değişik 10 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesi ve 'Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Hazır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyoruml: Komisyon raporunun okunması
nı isteyenler... İstemeyenler... Komisyon raporunun 
okunmamasına karar verilmiştir. 

Tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

(1) 160 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

13. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, işçi 
çıkarılmasının serbest bırakılması nedeniyle çalışan
ların mağduriyetlerinin önlenmesi için tedbir alınıp 
alınmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/216) 

BAŞKIAN — ISözlü soruların 13 üncü sırasında, 
istanbul Milletvekili Bilal Şişman'm, işçi çıkarılma
sının serbest bırakılması nedeniyle çalışanların mağ
duriyetinin önlenmesi için tedbir alınıp alınmadığına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi var. 

Sayın Şişman?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Cevap verecek bakan bulunmadığından soru er

telenmiştir. 
14., — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'ın, İh

tira Beratı Kanununun değiştirilmesi için çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/217) 

BAŞKAN — Sözlü soruların 1'4 üncü sırasında, 
Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'ın, İhtira ©eratı 
Kanununun değiştirilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi var. 

Sayın Sanman burada mı? Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Sayın Bakan bulunmadığından soru ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARİDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Emin Alpkaya; buyurun. 

MDP GRUBU ADINA EMİN ALPKAYA (Niğ
de) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Milliyet
çi Demokrasi Partisinin 160 sıra sayılı Kanun tasarı
sı hatöeında görüşlerimi arz etmek üzere huzurları
nızdayım. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Hafızalarımızı tazeleyecek olursak, bu kanun da
ha önce de geçmiş hükümetler devrinde getirilmek 
istendi, fakat kamu kuruluşlarındaki bazı (güçlükler 
nedeniyle ertelenmişti. Şimdi, huzurlarınıza Anayasa
mızın 72 nci maddesi gereğince çıkarılması gereken 
kanunlar meyanında olduğu için getirilmiş bulun
maktadır. 

B̂u kanunun esası kaynak çokluğundan ileri gel
mektedir. Haddizatında gerçeklere bakacak olursak, 
bugün kaynak çokluğu mevcut değildir. Şöyleki, 
kaynaklan Millî Savunma Bakanlığı, askerlik şube
lerinden her yılın aralık ayında ister, tadat edilir ve 

BAŞKIAN — Sözlü soruların 12 nci sırasında, 
Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Ceylan'm so
rusu vardı; ancak daha önce bir sorusu cevaplandı
rdığından, bu soru İçtüzük gereğince ertelenmiştir. 

VH. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
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askerlik çağına gelenlerin meslek, tahsil durumu ve 
•diğer hususları dikkate alınarak tasnif edilir ve Ge
nelkurmay '• Başkanlığına sunulur. Genelkurmay Baş
kanlığı ihtiyacı nispetinde bunları askere alır. Bugün 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadroları yüzde 80 nispe
tinde çalışmaktadır, yani yüzde 100 çalışmamakta
dır. Bundan en önemli faktör askerlik çağına gelmiş 
personelin büyük bir kısmının, aşağı yukarı yılda 250 
bin kişinin, askerlik yoklamalarını yaptırmayıp ka
çak bulunmaları, talebelerin askerlik sürelerini uzat
mak için gerekli tedbirleri almaları, yani müsaade al
maları, dış ülkelere gitmeleri gibi nedenlerle kaynak 
azalmaktadır. Bu kanun ancak, kaynak yüzde 100'e 

-ulaştığı takdirde tatbik edilecektir, Her ne kadar, ka
nunun yürürlük maddesinde, «Çıkış tarihinden iti
baren yürürlüğe konacaktır» denmekte ise de, bu hu
sus Genelkurmay Başkanlığının alacağı miktara bağ
lıdır. Genelkurmay Başkanlığı bugün kaynağın tama
mını kullanmaktadır; buna rağmen ihtiyacının yüzde 
80'ini giderebilmektedir. 

IDeğerli arkadaşlarım, kanunun esasını bir misal
le belirteyim. Farz edelim ki, 1985 yılında kaynak 10 
bin kişi. (Misal tabiî) Bu 10 bin kişi Genelkurmaya 
bildirilecek; Genelkurmayın ihtiyacı 6 bin kişi ise, 6 
bin kişiyi kabullenecek. Tabiî, alırken tahsil durumu; 
yüksek, lise mezunları, meslek sahibi personeli ön 
planda tutacak. Yani, kendisi (tabirimi mazur görür
seniz, daha ziyade sütün kaymağını alacak, geriye ka
lanı da kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarına devrede
cek. 

Kamu kuruluşları, Bakanlar Kurulunun çıkaraca
ğı yönetmelik esaslarına göre, ne kadar ihtiyacı var
sa, onu bildirecek ve o kadarını alacak. Eğer, artar 
ise veya bedelli askerlik yapmak isteyen olur ise, ge
ri kalan (Genelkurmay Başkanlığının almış ̂ olduğu 
ihtiyaçtan fazlası) misalimizde vermiş olduğumuz, 4 
bin kişi içerisinden kura çekilecek, kurası isabet eden
ler, her yıl bütçeye konan miktar kadar bedel öde
mek suretiyle askerliklerini yapmış olacaklar; kanu-

• nun esası budur. 

Bu hususta bazı düşüncelerimizi de belirtmek is
teriz. tik bakışta kanun, günün şartlarına uygun 'gö
rünmektedir. Bu bazı ülkelerde de tatbik edilmekte
dir. Bilhassa Korede, askerlik çağına gelmiş kimse
leri, temel eğitim yaptıktan sonra dış ülkelerde sana
yi sahalarında işçi olarak çalıştırılmak suretiyle, bü
yük nispette az ücretli işçi çalıştırarak büyük ihale
lere girip fiyat kırmakta ve en büyük rekabeti sağla-

-maktadırlar. 

Sözlerimin başında da belirttiğini gîhi, bu kanun
da en çok tereddütlerimizi çeken husus kamu kuru
luşlarında bunun tatbik şeklidir. Her ne kadar yönet
melikle düzenlenecek ise de, kamu kuruluşları bunu 
tatibik ederken bir hayli müşkülata uğrayacaklardır. 
Çünkü, bunların iaşeleri, ibateleri, sağlık durumları 
ve her şeyleri bu kamu kuruluşlarına ait olacaktır ve 
gerekirse kamu kuruluşları belki yeni tesisler yap
mak, yeni iaşe sistemleri kurmak mecburiyetinde ka
lacaklardır. O nedenle bu gibi sıkıntıları mevcuttur, 
bunu şimdiden hazırlıklı olarak gidermeleri gerekir. 

Bütçeye de büyük bir kâr sağlamayacaktır; ancak 
bedel verenlerin verdikleri bedel miktarı kadar büt
çede bir kâr sağlanacaktır. Çünkü, (Millî Savunma 
Bütçesine konacak olan paralar diğer bakanlıkların 
bütçelerine .aktarılacaktır. 

Tereddüdümüze neden olan diğer en önemli fak
törlerden bir tanesi de, kamu kuruluşlarında hizmet 
edenlerle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin emrinde hizmet 
edenler arasında biraz ayrıcalık bulunacağıdır. Bunun 
da eşitlik haklarını biraz zedeleyeceği kanısındayım. 
Çünkü, Silahlı Kuvvetlerde askerlik hizmetini yapan
lar, soğukta, karda, kışta nöbet beklerlerken, anarşist
lerle, teröristlerle mücadele edip ölürlerken, en ağır 
vazifeleri yaparlarken; kamu kuruluşlarında hizmet 
görenler, daha ziyade sıcak yerlerde, rahat vazife 
ifa edeceklerdir. Bu da eşitlik prensiplerine aykırıdır* 
kanısındayım, 

Diğer önemli faktörlerden bir tanesi de bedel sis
teminin kabulüdür. Şayet, kamu görevlerine verile
ceklerde kaynak fazlası var ise, bunlar arasından ku
ra çekilmek suretiyle bedel ödeyecekler belli olacak
tır. Bu da biraz eşitliği bozmaktadır. Eğer; bedel öde
yeceklerin miktarı, ihtiyaçtan az ise bu defa koordi-

. nasyon kurulu tarafından kamu kuruluşlarına devre
dileceklerdir. Bu da tatbikatta bazı sakıncalar doğu
rabilecektir. 

Bedel miktarı her yıl bütçeye konulacaktır. Bu da 
bir problem teşkil edebilir. Bazı yılların bütçesine bu 
bedel miktarı az, bazı yıllarınkine ise çok konabilir 
ve eşitliği sağlayamayabilir, 

İşte bu gibi aksak taraflarım dikkate alarak Ba
kanlar Kurulunun, kamu kuruluşlarında çok iyi ha
zırlanacak yönetmeliklerle bunları düzenlemeleri ve 
ondan sonra tatfbik mevkiine geçirmeleri gerekmek
tedir. 

Esasen biraz önce de arz ettiğim gibi, kaynak faz
lası olmadığı için bu kanun hemen tatbik mevkiine 
geçemez. Çünkü, ihtiyaç fazladır, kaynak azdır. Ve-
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filen bütün kaynakları Genelkurmay kullanacaktır. 
Kamu kuruluşlarına, bu 'birkaç yıl içerisinde henüz 
tatbik imkânı veremeyecektir. Belki 1990 yıllarına 
doğru, nüfusumuzun artışı ve kaynağın çoğalmasıyla 
bu husus gerçek rayına oturtulmuş olacaktır. 

Milliyetçi Demokrasi ıPartisi Grubu olarak, bu 
mahzurları Hükümetimizin gidereceğine ve en uygun 
şekilde yönetmelikler çıkaracağına inanarak, kanun 
tasarısını desteklediğimizi arz eder, hepinize saygılar 
sunarım. ıflMiDP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpkaya. 
Grupları adına başkaca söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Şahsı adına Sayın Halûk Bayülken; buyurun 

efendim. 
Sayın 'Bayülken, süreniz 10 dakikadır efendim. 

•ÜMİT HALÛK IRAYlÜUKEN (Antalya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; önümüze getirilmiş 
olan kanun tasarısı çok uzun yıllardır, gerek askerî 
kuruluşlarımızın* gerekse 'Millî Savunma Bakanlığı
mızın vermiş oldukları emeklerin sonucunu belirle
mektedir. 

Hatırlanacağı üzere 1961 Anayasasında da, ihti
yaç fazlası olduğu takdirde temel eğitimini yaptıktan 
sonra doğrudan doğruya askerlik hizmetlerini yapa
mayacak olan gençlerimizin, vatan ödevini ne şekilde 
yapabilecekleri hususunda bir madde mevcuttu. IBu 
madde, maalesef uzun yıllar böyle bir kanun tasarı
sı şeklinde ortaya çıkamadı. Şimdi bu çalışmaların 
sonuçlanmış olmasını ve böyle bir tasarının gelmiş 
olmasını memnuniyetle karşılıyor, bunu hazırlayan 
Millî Savunma Bakanlığımızı, askerî kuruluşlarımızı 
ve Hükümeti kutluyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar), 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Anayasa
mızın 72 nci maddesine .g'öre; «Vatan hizmeti, her 
Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuv
vetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine geti
rileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenle
nir» denmektedir. Bu itibarla tasarı, yüce oylarınız
la kanunlaştığı takdirde işte bu ihtiyaca cevap vere
cektir. 

Bendeniz, üzün çalışmaların, emeklerin ürünü 
-olan bu tasarının çeşitli hükümleri hakkında burada 
•vaktinizi almak gibi bir niyet beslemiyorum. Zaten 
böyle bir niyetim olsaydı Komisyon çalışmalarında bu 

•görüşlerimi muhakkaki açıklamaktan geri kalmaz
dım. Burada söz alışımın tek sebebi şu hususu hatır-

•latmaktır. Biliyorsunuz; Büyük Milletimizin ve onun 

ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 
yani hepimizin üzerine titrediğimiz bir eşitlik ilkesi 
var. Bu vatan görevi hiçbir şekilde bir kayırmaya ve
ya kayırma hissini verebilecek bir tatbikata asla ve 
kata konu yapılmamalıdır. Bunu bugüne kadar her
halde sağlamış olmanın iftiharını bütün Cumhuriyet 
Hükümetleri, Meclislerimiz ve Milletimiz taşımakta
yız. Onun için derim ki; tasarının 4 üncü paragrafın
da; «Bu yükümlülerin kamu kurum ve kuruluşların
da çalıştıkları süre içerisinde askerliğe elverişli olma
dıkları yolundaki müracaatları askerî hastaneler sağ
lık kurullarınca incelenerek, askerliğe elverişli olma
dığı tespit edilenler hakkında «Türk Silahlı (Kuvvet
leri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri uygula-' 
nır.» «Yani, bugüne kadar yapılan şey. 

Ancak, daha sonraki kısımlarda; «İhtiyaç fazlası 
yükümlülerin muayene ve tedavileri ile her türlü sağ
lık işlemleri görevlendirildikleri kamu kurum ve ku
ruluşlarınca yapılır» denilmektedir. 

Keza, «Yükümlülerin Silahlı Kuvvetlerdeki er
baş ve erler gibi iaşe edilmeleri, giydirilmeleri, ba-
rındırılmaları ve diğer istihkakları Bakanlar Kuru
lunca belirlenecek esaslara göre bağlı bulundukları 
kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır» denilmek
tedir. 

(işte muhterem arkadaşlarım; Silahlı Kuvvetleri
mizde bugüne kadar en ekonomik bir biçimde ve eşit 
bir şekilde uygulanmış olan bu hususların, ihtiyaç 
fazlası olduğu takdirde kamu kuruluşlarımızda yine, 
temel askerlik eğitiminden sonra vatan hizmeti göre
cek şekilde görevlendirilecek ıgençlerimizce aynı has
sasiyet ve aynı imkânlarla yerine getirmelerine kamu 
kuruluşlarımız büyük bir itina göstermek zaruretinde-
dirler. Bu zaruretin, bütün kamu kuruluşlarımızca ge
reği gibi takdir edildiğine ve edileceğine ve hükümet
lerimizin çıkaracakları yönetmelikler ve bunların 
uygulanmasında bu büyük prensipleri; yani Türk'ün 
ordusuna, Silahlı Kuvvetlerine gidişini bir bayram 
havası içinde yapması ve oradan en derin ve en ıgüzel 
hatıralarla dönmesi gibi en yüksek hissiyatın asla bo
zulmasına, zedelenmesine imkân verilmeyeceğine dair 
inancımı beyan ile hepinizi saygılarımla selamlarım. 
ı(ÎAlkışlar).ı 

BASjKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayülken. 
Başka söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar 

— 325 — 



T. B. M. M. B: 27 20 . î l , 1984 O : İ 

efendim... Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 
Değişik 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 

değişik 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 10. — Askerlik yükümlülüğüne tabi tu
tulma ve bu yükümlülüğün nasıl yerine getirilmiş sa
yılacağına dair esaslar aşağıda gösterilmiştir, 

1. Her celp yılından evvel o yıl silah altına alı
nacak miktar, kaynak olarak Millî Savunma Bakan
lığınca tespit edilerek Genelkurmay Başkanlığına bil
dirilir. Genelkurmay Başkanlığı da ihtiyaç miktarını 
tespit ederek Millî Savunma Bakanlığına bildirir. 

2. O yıl askere alınacakların tamamı, mevcut 
celp sistemine uygun olarak temel askerlik eğitimine 
tabi tutulur. 

Her celp döneminde; eğitim merkezlerine sevk 
edilen miktar, Genelkurmay Başkanlığınca, belirle
nen miktardan fazla ise, fazlası, Genelkurmay Baş
kanlığınca belirlenecek esaslara göre, kura çekmek 
suretiyle tespit edilir ve ayrılır. Genelkurmay Başkan
lığınca Silahlı 'Kuvvetlerin ihtiyacı olarak önceden 
belirlenen tahsil, meslek grupları ve branşlarında bu
lunan yükümlüler bu kuraya iştirak ettirilmez. 

3. Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetle
rin İhtiyacı olarak belirlenen yükümlüler askerlik hiz
metini bu Kanun hükümlerine göre erbaş veya er ola
rak yerine getirirler. 

4. Temel askerlik eğitimlerini müteakip yukarı
daki esaslara göre İhtiyaç fazlası olarak belirlenen 
yükümlüler, kalan askerlik süreleri kadar, öncelikle, 
kamu kurum ve kuruluşlarında, iç güvenlik, yurt sa
vunması ve kalkınması için uygun görülecek eğitim, 
yol bakımı, inşaat, maden, orman ve sağlık gibi hiz
metlerde çalışmak suretiyle yerine getirmiş sayılırlar. 

İhtiyaç fazlası olarak belirlenen yükümlülerin ka
lan askerlik sürelerini, hangi kamu kurum ve kuru
luşlarında, nasıl yerine getirecekleri, Bakanlar Kuru
lunca 'belirlenir. 

Yukarıdaki esaslara göre ihtiyaç fazlası olarak be
lirlenen miktar kamu kurum ve kuruluşlarının bildir
dikleri ihtiyaçtan da fazla ise; fazla olarak belirlenen 
miktar kadarı ihtiyaç fazlasının tamamı içerisinden, 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslara göre yine 

kura çekmek suretiyle tespit •edilir ve her yıl Büt
çe Kanunu ile belirlenen miktarda Türk Lirasını öde
mek kaydiyle askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sa
yılırlar. Bedel ödemeye istekli olmayanlar koordinas
yon kurulunun Bakanlar Kurulunca tespit edilecek 
esaslara uygun olarak belirleyeceği kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışmak suretiyle yükümlülüklerini ye
rine getirirler. 

•'İhtiyaç fazlası olarak kamu kurum ve kuruluşları 
emrine verilen yükümlüler hakkında firar, hava de
ğişimi ve izin tecavüzü, kısa süreli firar ve izin te
cavüzü suçlarından dolayı Askerî Ceza, Disiplin Mah
kemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç 
ve Cezaları Hakkında Kanun ve Askerî Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uy
gulanır.; Bu konularda yükümlünün görev yerine en 
yakın askerî mahkeme ve disiplin mahkemesi yetkili
dir. 

!Bu yükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalıştıkları süre içerisinde askerliğe elverişli olma
dıkları yolundaki müracaatları askerî hastaneler sağ
lık kurullarınca incelenerek, askerliğe elverişli olma
dığı tespit edilenler hakkında «Türk Silahlı Kuvvet
leri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği» hükümleri uygula
nır, 

İhtiyaç fazlası yükümlülerin muayene ve tedavile
ri ile her türlü sağlık işlemleri görevlendirildikleri ka
mu kurum ve kuruluşlarınca yapılır. 

Yükümlülerin Silahlı Kuvvetlerdeki erbaş ve er
ler gibi iaşe edilmeleri, giydirilmeleri, barındırılma-
ları ve diğer istihkakları Bakanlar Kurulunca belir
lenecek esaslara göre bağlı 'bulundukları kamu kurum 
ve kuruluşlarınca karşılanır, 

Yükümlüler diğer hususlarda verdikleri kamu ku
rum ve kumluşlarının statüsüne tabidir, 

5. Yükümlülerin ödeyecekleri ve her yıl Bütçe 
Kanunu ile tespit edilecek olan paranın ödeme esas
ları, yükümlülerin çalıştınlacaklariı kamu kurum ve 
kuruluşlarının iMillî Savunma Bakanlığı ile ilişkileri. 
ve yükümlülerle ilgili diğer hususları belirlemek üze
re kurulacak koordinasyon kurulunun teşkü, görev ve 
çalışıma esasları, yükümlülerle ilgili tüm hususların 
emrinde görev yapacakları kamu kurum ve kuruluşla
rının sorumluluğunda tanzimi, terhis işlemleri ve di
ğer hususlar Bakanlar Kurulunca düzenlenir. 

16. Yükümlülüklerini kamu kurum ve kuruluşla
rında çalışarak veya para ödeyerek yerine getirenler 
terhis edilerek yedeğe alınırlar. Bunların tamaımı ve-
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ya bk kısmı, eğitim, tatbikat, asayiş, olağanüstü hâl, 
sıkıyönetim veya savaş hallerinde Bakanlar Kurulu 
Kararıyla göreve çağırılabilirler. 

7. Seferberlik ve savaş hallerinde 4 üncü bent 
hükümleri uygulanmaz. 

8. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yö
netmeliğine göre bedenî kabiliyeti askerliğe elverişli 
olmayanlar askerlik hizmetinden muaf tutulurlar. 

9. ©ir baha veya dul ananın oğullarından birisi, 
barışta veya savaşta askerlik hizmetini yerine getir
tmekte iken ölmüş veya görev sırasında ve kendileri
ne 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hüküm
lerine göre maluliyet aylığı bağlanmasını gerektire
cek biçimde malul olmuş veyahut savaşta akibeti 
meşhul kalmış veya hakkında gaiplik kararı alınmış
sa, ondan sonra gelen ilk oğlu, istekli olmadıkça si
lah altına alınmaz. 

10. Türkiye'ye girdikleri tarihte yirmi iki yaşını 
doldurmuş veya geldikleri memlekette askerlik yap
mış oldukları anlaşılan, Türkiye Cumhuriyeti uyruğu
na girmiş göçmenler asker edilmezler. 

11. Barışta, sıkıyönetim, olağanüstü hal veya se
ferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz 
yapmadan, Genelkurbay Başkanlığının göstereceği 

. lüzum üzerine Bakanlar Kurulunun gerekli gördüğü 
sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Ba
kanlar Kurulu Kararımda belirtilen şartlara uydukla
rı takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur. 

12. Mülteciler ve Türkiye Cumhuriyeti uyruğun
da olmayanlar asker edilmezler.» 

BAŞKAN — 1 inci madde hakkında söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

Bu maddenin 9 uncu bendinin tadili hakkında bir 
takrir var, okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Mile' Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 160 sıra sayılı kanun tasarı

sının 10 uncu maddesinin 9 numaralı bendinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Aâpkaya 'Eşref Akıncı 
Niğde " Ankara 

Turgut Halit Kunter Ayhan Sakallıoğlu 
Rize Sakarya 

M, Murat Sökmenoğlu Mustafa Çorapçıoğlu 
Hatay Balıkesir 

Bent 9. — Bit baba veya dul ananın oğullarından 
birisi, barışta veya savaşta askerlik hizmetini yerine 
getirmekte iken «görev sırasında» ölmüş veya görev 
sırasında kendilerine 5434 sayılı Türkiye Cumhuri

yeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre... 
(Maddenin devamı aynen.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılı
yor mu efendim? 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılmıyor. 
önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı? 
Buyurun. 

EMİN ALPKAYA (Niğde) — Sayın Başkan, de
ğerli mületvekiUeri; 9 uncu bentte, «bir baba veya 
dul ananın oğullarından birisi, barışta veya savaşta 
askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölmüş...» 
deniliyor, «ölmüş» ten evvel, «görev sırasında öl
müş» diyoruz biz. 

Bir yükümlü askerlik hizmetine başladığı zaman, 
18 ay askerlik hizmetimi yapar; fakat bu asker bir 
ay izninde memleketine izinli gider, ayrıca haftalık 
izinlerine çıkar, bu sırada bir trafik kazası geçirir 
veya bir kan davasından dolayı ölürse veya başka 
nedenlerle; mesela sıtmaya tutulur ölürse bu, görev 
sırasında ölmüş sayılmayabilir. O nedenle «ölmüş» 
kelimesinden önce «görev sırasında» kelimelerini ek
liyoruz. önergenin değişikliği tamamen bu kadar. 
Yani izinli bulunduğu halde eğer memleketinde ölür 
ise, bu şahıs görev sırasında ölmüş olmaz ki... Gö
rev sırasında ölür ise memnuniyetle bu maddeyi ka
bul ederiz. O nedenle «görev sırasında» kelimelerini 
«ölmüş» ten evvel koyuyoruz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpkaya. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiş
tir. v "** 

2 ncı maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 
104, 105, 106, Î07, 108 ve 111 inci maddeleri yürür-
yükten kaldırılmıştır.; 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenleri.. 2 nci madde kabul edilmiştir, 

- 3 2 7 — 



T. B, M. M. B : 27 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. Yök. 
3 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oya. sunmadan önce, oyunun 

rengini belli1 etmek için konuşmak isteyen var mı 
Yok. 

Tasarı açık oya tabidir. Kupaların sıralar arasın
da dolaştırılmak suretiyle oylamanın yapılması hu
susunu oylarınız sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir, 

Kupalar sıralar arasında gezdirilsin. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

2. — Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, 
Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin 
Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Anayasa; Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/618) (S. Sayısı : 167) (1). 

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» bö
lümünde, Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, 
Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan özel Teşebbüslerin 
Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkındaki 
Kanun Tasarısı ve Anayasa; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları yer almaktadır. 167 sıra sayılı bar 
kanun tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 

ediyorum. Raporun okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Oylarınıza. sunduğumuz raporun mümzileri ara
sındaki Ahmet Şamil Kazokoğlu'nun imzası «karşı 
oy» olarak yazılmıştır; matbaa hatasıdır, düzeltiyo
ruz, 

Tasarının tümü hakkında konuşmak üzere, MDP 
Grubu Adına Sayın Rıfat Bayazıt, HP Grubu adına 
Sayın Seyfi Oktay ve şahsı adına Sayın Fahrettin 

(1) 167 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

2 0 , 1 1 , 1 9 8 4 O î l 

Uluç söz istemişlerdir. Sırasıyla kendilerine söz ve
receğim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, Komis
yon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
IPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri görüşülmekte olan Kamu Yararının 
Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Ta
şıyan özel Teşebbüsleri Devletleştirilebilmesi Usul ve 
Esasları Hakkında Kanun Tasarısı ve ön havalesi uya
rınca Anayasa Komisyonu metni, Komisyonumuza 
havale edilmiş ve 17.11.1984 tarih ve 32 nci birleşi
minde Hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla Ko
misyonumuzda görüşülmüştür. 

Sbz konusu tasarı, Anayasamızın geçici 8 inci 
maddesindeki bazı kanunların seçimle gelen Türki
ye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını izleyen bir 
yıl sonuna kadar çıkarılması emri ve yine Anayasamı
zın 47 nci maddesinde yer alan amir hükümler ge
reğince Hükümetçe hazırlanarak Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı, özel teşebbüse ait 
olup da kamu menfaati olan kurum ve kuruluşların 
hangi şaftlarda ve ne şekilde devletleştirileceği ve bu 
devletleştirilmede gerçek karşılığın hesaplanma tarz 
ve usullerini düzenlemektedir. 

Tasarının hazırlanma sebebini yukarıda arz et
tim; Anayasamızın geçici 8 inci maddesi ile yine Ana
yasamızın 47 ve 48 inci maddeleri amir hükümleri 
gereğince yapılmıştır. 

özel teşebbüslerin ancak aşağıda sayacağım şart
ların birlikte gerçekleşmesi halinde devletleştirilmesi 
söz konusu olabilecektir ki, Anayasamızın 47 nci mad
desinde de bu şartlar sayılmıştır. 

Yasanın 2 nci maddesinde de belirtildiği üzere; 
«ıL Devletleştirilecek özel teşebbüsün yaptığı hiz

met veya üretiminin ülke çapında kamu ihtiyacına 
hitap etmesi, 

'2. Bu hizmet veya üretimin, kontrol, rekabet, 
ikame veya başka yollardan sağlama imkânının bu
lunmaması, (Bu imkânlardan herhangi birisinin var 
olması halinde yine devletleştirme şartı yerine gel
memektedir) 

3. Hizmet veya üretimin yavaşlatılması veya dur
durulması halinde kamunun 'büyük oranda zarar gör
mesi» hallerinde devletleştirme şartları söz konusu 
olmaktadır. Bunun dışındaki şartlar veya bu şart-
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lardan herhangi birisinin yokluğu halinde devletleş
tirme Söz 'konusu olamamaktadır. 

Yine tasanda, özel teşebbüsün devletleştirilmesiy
le İlgili hususlar bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu kararıyla mümkün olabilmektedir. 

Devletteştirilen özel teşebbüsün, devletleştirme ka
rarının Resmî Gazetede ilan edildiği tarihteki gerçek 
karşılığı üzerinden hesaplanacak bedeli, nakden ve 
peşin olarak veya o yıl genel bütçe kanununda gös
terilecek miktardan az 'olmamak üzere en fazla 5 yıl 
içinde eşit taksitlerle ödenmek suretiyle yapılabile
cektir. Taksitle ödeme gereken hallerde, Devlet borç-
^grı için kalbul edilen en yüksek faiz haddinin uygu
lanması öngörülmüştür. 

Değerlendirme, malın gerçek değeri üzerinden ya
pılmaktadır ve özel teşebbüsün (Ayrıca 'Plan ve Büt
çe Komisyonunda verilen bir. önergeyle üyelerimiz 
kalbul etmişlerdir) peştamallık değerinin de göz önün
de bulundurulması keyfiyeti getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, tasarıda bundan başka; dev-
letleştirilen özel teşebbüste çalışanların durumu, öde
me ve tebligat, dava hakkı, komisyonla ilgili yasak 
işler ve eylemler, geçersiz tasarruflar, görevli kişile
rin suçları ve cezaları ile kurulması öngörülen ko
misyonla ilgili' hazırlanacak yönetmelikler, yürürlük 
ve yürütme maddeleri düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, kanun tasarısı, arz ettiğim 
hususları düzenlemektedir. Böylece, iddia olunduğu 
gibi, tasarının Anayasaya aykırı olmadığı, bilakis 
Anayasanın amir hükümlerine göre hazırlandığı; Ana
yasanın amacı dışında değil, bilakis doğrultusunda 
olduğu, konu ile ilgili 'bir boşluğu doldurduğu görül
müş olup, Plan ve Bütçe Komisyonumuzca bu se
beplerden dolayı kabul edilerek yüce takdirlerinize 
arz edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu adına hepinize en derin 
sâygılaomı sunarım. (AINAP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alaattin 
Fırat. 

11' 11 sayılı (1160 sıra sayılı) Kanun için oyunu kul
lanmayan var mı efendim? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, kupaları kaldırınız. 
(öylann ayrımına haşlandı) 
BAŞKAN — MDP Grubu adına Sayın Rıfat Ba-

yazıt; buyurun efendim. (MDP sıralarından alkışlar) 
MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah

ramanmaraş) — Sayın Başkan, çok kıymetli millet
vekilleri; Kamu Yararımın Zorunlu Kıldığı Hallerde, 
Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan özel Teşebbüslerin 
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Devletleştirilmesi Ustu ve Esasları Hakkında Kanun 
Tasarısı üzerinde Grubumuzun görüşlerini arz ede
ceğim.. 

Devletleştirme, Türk inkılabına ve Cumhuriyet 
rejimine yahancı bir 'operasyon değildir. 1945 yılına 
kadar rejimin koruyucu tedbirleri ve doğal müesse
sesi sayılmıştır. Bu tarihten başlayarak liberal bir 
iktisadî politika sonucu devlet işletmelerinin özel te
şebbüse devri söz konusu edilmiştir. 

19611 Anayasasına göre devletleştirme, sosyal dev
letin tabiî bir müessesesi haline getirümiştir. 1924 Ana
yasasında mevcut olmayan «Sosyal devlet» ilkesi, 1961 
ve 1982 Anayasasının 2 nci maddesinde açık bir hi
çimde yer almış bulunmaktadır. Sosyal devlet anla
yışı, vatandaşların sosyal durumlarıyla, refahlarıyla 
devletin yakından ilgilenmesi, onlara asgarî bir huzur 
ve sükun sağlamasından öteye; sosyal adalet ve sos
yal güvenliği sağlayacak tedbirlere de- başvurulmasını 
gerektirmektedir., 

1952 Anayasası 'tümüyle devlete ödevler yükleyen 
sosyal ve iktisadî hakları, kişilerin temel hakları içe
risine almıştır. Bunlar arasında; ailenin korunması 
(Anayasa madde 41), topraksız olan veya yeter top
rağı bulunmayan .köylü ve çiftçinin topraklandırıl
ması (Anayasa madde 44), çalışanların sosyal ve ik
tisadî tedbirlerle korunması ve 'onlara adaletli bir üc
ret rejiminin sağlanması (Anayasa madde 49, 50), 
herkesin sosyal güvenlik içinde yaşamasının sağlan
ması için sosyal sigorta ve sosyal yardım kurumları
nın kurulması <Anayasa madde 60), konuları mevcut
tur. 'Bunların, malî kaynakların yeterliliği nispetinde 
yerine getirilmesi (Anayasa madkie 65) öngörülmüştür. 

Anayasamız temel hak ve hürriyetleri 12 nci mad
deden itibaren kesin bir şekilde düzenlemiş ve bunla
rın ancak kanunla düzenleneceğini; kamu yararının 
ve genel ahlakın toplumsal açıdan kanunla sınırla
nabileceğini ve bunların da Anayasaya uygunluğu
nun denetimi için Anayasa Mahkemesinin kuruldu
ğunu ilke olarak kalbul etmiştir. Nitekim Anayasa 
Mahkemesinin birçok kararları da, kanunların kamu 
yararı amacının varlığı açısından incelenmiştir. 

«Çalışma ve sözleşme hürriyeti», «Devletleştirme» 
başlıklı Anayasamızın 48 inci ve 47 nci maddeleri; 
herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürri
yetine sahip olduğunu belirtmekte, özel teşebbüsler 
kurmak serbestisine malik olduğunu vurgulamakta ve 
devletin, özel teşebbüslerin millî ekonominin gerek
lerine ve sosyal amaçlarına uygun yürümesini, güven
lik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbir-
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leri almasını öngörmektedir. 'Bu hükümlerden anlaşıl
dığına göre, çalışma hürriyeti, serbest teşebbüs kurma, 
sözleşme serbestisi Anayasamızın kabul ettiği esaslı 
ilkelerdendir. 

1961 Anayasasının 40 inci maddesinde yer alan, 
«Kanun, bu hürriyetleri ancak kamu yararı amacıyla 
sınırlayabilir» şeklindeki hükmü, 1982 Anayasasında 
yer almamıştır. . 

Anayasamızın 48 inci maddesinde belirtilen esaslar 
serbest ekonominin tam işlemesini sağlamak için ge
rekli tedbirleri ihtiva etmektedir. Serbest teşebbüsün 
kamu yararı dolayısıyla sınırlanması, devletleştirme ile 
olabilecektir. «Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel te
şebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde dev-
letleştiriîebilir» hükmü Anayasanın 47 nci maddesinde 
yer almıştır. Bu devletleştirme zorunlu değildir, kanun 
koyucunun iradesine bırakılmıştır. Bu, bir kamu hiz
metinin ihdası, toplumun ihtiyacını tatmin ve kamu 
menfaatini temin etmek üzere, birtakım vazifeler gö
recek bir kamu teşkilatı vücuda getirmek veya mev
cut teşkilata bu neviden vazifeler tevdi etmektir. 

İKaimu hizmeti bazen bir tekel 'vücuda getirmek ve 
bazen de ferdî teşebbüsleri kısmen tahdit etmek su
retiyle çalışma hürriyeti üzerinde bir tesir husule ge
tirir. Mesela, münakale işlerinin bir kamu hizmeti 
haline konulması, bu işle meşgul olan şahısların iş 
hürriyetini, yani çalışma hürriyetini tahdit etmiş olur. 
Bizde deniz yolları işletmesinin kamu hizmeti haline 
konulması, memleket limanları arasında yolcu taşıyan 
armatörlerin bu sahadaki çalışma ve ticaret serbesti
sini kaldırmış, eşya nakil hususundaki serbest ticareti 
tahdit etmiştir. 

Kişilerin temel hak ve hürriyetleri üzerinde sınır
lamalar getirmek ve bu hakların kullanılmasını dur
durmak ve bunlara yeni mükellefiyetler yüklemek, 
kanun koyucunun yetkisi dahilindedir. Anayasamızın 
91 inci maddesine göre, temel haklar, kişi hakları ve 
ödevleri ile siyasî haklar ve ödevlerin kanun hük
münde kararnameyle düzenlenemeyeceği vurgulanmış 
olması karşısında, kamu hizmeti niteliğini taşıyan özel 
teşebbüslerin, kamu yararının zorunlu kıldığı haller
de, özel teşebbüsün gördüğü hizmetin niteliğine göre 
ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ka
rarıyla devletleştirilmesi Anayasanın temel ilkelerine 
aykırı düşer. 

Sayın Hükümet bu tasarıyı getirirken kimin için 
getirdi bilmiyorum ama, akıbeti inşallah iyi olur. Çün
kü kendilerince gerek hükümet programında, gerek 
seçim beyannamelerinde özel teşebbüse azamî ağır

lık verilmiştir. Böyle bir kanunun çıkması, Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmesi yarın birçok teşebbüsün dev
letleştirilmesi yolunu açar; bunun akibetine katlanmak 
da çok zordur. 

Kamu hizmeti niteliği taşıyan bir özel teşebbüsün, 
kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştiril-
diği zaman zaman görülmüştür. Mesela bizde orman 
işletmeleri birer hususi teşebbüs şeklinde iken kanun
la kamu hizmeti haline konulmuş ve bunun neticesi 
olarak ormanlar devletleştirilmiş ve bunları işletmek 
üzere bir kamu müessesesi kurulmuştur; 8 Şubat 1937 
tarihli 3116 Sayılı Orman Kanunu, 9.7.1945 tarihli 
4785 Sayılı Kanun. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihi 
te var olan gerçek ve tüzelkişilere, vakıflara, köy ve 
belediye ve özel idare kamu tüzelkişiliklerine ilişkin 
bütün ormanlar bu kanun gereğince devletleştirilmiş
tir. Yani kanunla devletleştirilmiştir; Bakanlar Kurulu 
kararıyla değil. 

Devlet mülkü olmakla beraber bir nevi imtiyazla 
özel şahıslar tarafından kendi nam ve hesaplarına iş
letilmekte olan Ereğli Kömür Havzasındaki madenler 
bir kanunla devletleştirilmiş ve işletmeler önce Eti-
bank'a, sonra da Türkiye Kömür İşletmelerine tevcih 
edilmiştir. 

Devletleştirme ve millîleştirme hareketleri bizde, 
orman kanunlarında, Toprak Kanununda, Ereğli Kö
mür Havzaları Kanununda olduğu gibi, bunların şahıs 
mülkiyetinden, hususi teşebbüsten devlete geçmesinde 
şahısların ve müteşebbislerin haklarının tazmini için 
ayrı ayrı kanunlar çıkarılmış, bugünkü gibi, bir yetki 
kanunu; yani Bakanlar Kuruluna yetki veren bir ka
nun çıkarılmamıştır. 

Her medenî memlekette kamu hizmetleri mevcut 
olduğuna göre, her yerde de bir idare hukuku mev
cuttur. Düzenlemelerin, Anayasa ve idare hukuku içe
risinde yapılması gerekir. Devletleştirme bir Anayasa 
müessesesi haline gelmiştir. Devletleştirmenin amacı özel 
bir mülkiyetin ya da bir işletmenin topluma mal edil
mesidir. Devletleştirmenin hukukî karakteri kamulaş
tırma, istimlak idarî bir kararla olur. Halbuki devlet
leştirme idarî kararla olmaz, ancak yasama işlemiyle; 
yani kanunla olur. Devletleştirme yalnız kanun koyu
cu tarafından kanunla kararlaştırılabilir. Bu bakımdan 
devletleştirme, kamulaştırma değildir. Çünkü devletleş
tirme kişisel bir eylem olmaz, toplum yararına göre 
saptanır. Devletleştirme, müsadere, zor alım değildir. 
Müsadere; yani zor alım, bir suçlunun maddî çıkarla
rına karşı alınan bir cezalandırma tedbiridir. Devlet-
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leştirme ile kamulaştırma arasındaki fark; kamulaş
tırma, kamu hukuku rejimine tabidir; devletleştirme, 
yasa ile özel işletmenin toplum yararına bir mülkiyet 
transferidir. 

Her devletleştirmenin, Anayasanın koyduğu direk
tifler çerçevesinde, Anayasada belirlenmiş amaçlara, 
sınırlara ve araçlara göre inşa edilmesi; yani Yasama 
Meclisinde'n çıkarılacak kanunla gösterilmesi gerekir. 
Bunun denetimi Anayasa Mahkemesine aittir. 

Cumhuriyet rejiminde devletleştirme, gerçek bir 
millîleştirme anlamı ve değeri sağlayan bir dizi işlem
leri kapsar. Bu da, yabancı şirketlerin millîleştirilme-
sidir. 1931 yılından 1944 yılına kadar birçok yabancı 
şirket millîleştirilerek kamu kesimine geçirilmiştir. De
miryolları, limanlar, elektrik, su, havagazı, telefon, 
tramvay, Kömür İşletmeleri gibi hizmetler yabancı 
şirketlerin elinden alınmış ve bu da o zaman kamu
oyunda büyült bir zafer olarak kutlanmıştır. 

1961 Anayasasının görüşülmesi sırasında devletleş
tirme geniş müzakerelere sebep olmuş, hatta bu kanu
nun özel sektörü ve yabancı sermayeyi ürküteceği ile
ri sürülmüş vo siyasî partiler gibi özel kesimin de ikti
sadî hayatın vazgeçilmez unsuru olduğu ortaya atıl
mıştır. Siyasî partiler nasıl ki demokrasinin vazgeçil
mez unsurları ise, özel kesimin de iktisadî hayatın vaz
geçilmez unsuru olduğu ortaya atılmıştır. 

1961 Anayasasında devletleştirme sosyal devletin 
normal bir müessesesi, yapısal bir unsuru olmuştur. 
Gerçi bu yasının 39 uncu maddesi gereğince doğru
dan doğruya herhangi bir devletleştirme işlemine rast
lamıyoruz; ama özel okullar dolayısıyla ortaya çıkan 
durum, 39 uncu maddeye göre o zaman mütalaa edil
miştir. Ayrıca 1, madenlerin devletleştirilmesi konusun
da 19.4.1978 tarih ve 2172 sayılı Kanuna tevfikan da 
bir devletleştirme yapılmıştır. Çünkü her konu hak
kında bir devletleştirme kanunu çıkarılmıştır. 

Anayasamızın 47 nci maddesinin ikinci fıkrası; 
«Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. (Bu 
çok mühimdir.) Gerçek karşılığın hesaplanma tarzı 
ve usulleri kanunla düzenlenir.» demektedir. Bizim ka
nunla düzenleyeciğimiz husus bundan başka bir şey 
değildir. Biz devletleştirmeyi kanunla düzenleyenleyiz, 
onun gerçek karşılığının hesaplanma tarzı ve usulle
rini kanunla düzenleriz. Ancak, yetki yine kanunla ve
rilir, parlamentodan geçer. Çünkü, bu devletleştirme 
temel hakları ilgilendirir. Temel halklar konusunda ise 
Bakanlar Kurulunun yetkisi yoktur. 

[Kamu yararının zorunlu kılması demek, toplu 
mun üstün menfaatlarının o hizmetin devlet tarafın 
dan yapılmasını zorunlu hale getirmesi demektir. Bu 
hususta devletleştirmenin lüzumu halinde, çıkarılması 
öngörülen kanunda bütün ilkelerin derpiş edilmesi ge
rekir. Böyle bir kanunun önceden çıkarılıp, Hükümete 
devletleştirme için yetki verilmesi, siyasî çıkarlar ba
kımından ve siyasî tercihlerin kullanılması yönünden 
özel teşebbüsün başında daima bir yumruk olacak
tır. Devletleştirmeye konu olan teşebbüs sahibinin si
yasî mülahaza ve görüşle cezalandırılması amacına 
da yönelmiş bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, hukukî görüşümüz bundan 
ibaret olmakla beraber, ayrıca kanun tasarısının tek
nik bakımdan da hatalı olduğunu ifade edeceğim* 
1 seneden 'beri çıkarılmayan kanunun, bu bir hafta
nın içinde yıldırım hızıyla getirilip komisyonlardan 
geçirilmesi çok garip 'olmuştur ve incelenmeden geti
rilmiştir. Bir defa, umumî olarak arz ediyorum, ta
sarının başlığı Anayasanın 47 nci maddesine tama
men terstir. Redaksiyon bakımından söylüyorum, 
«Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan özel Teşebbüslerin 
Devletleştirilmesi, Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı 
Hallerde» olması lazım; «Kamu Yararının Zorunlu 
Kıldığı Haller» ibarelerini sona almak lazım. 

1 inci madde yine aynı şekilde hatalıdır. Bunlar 
el çabukluğuyla hemen bir günün içinde hazırlanan 
kanunlardır. Meşhur bir söz vardır; «Tizi reftar 
olanın p«yine dâmen dolaşır / Erişir menzil-i mak
suduna aheste giden». Hiç değilse muhterem komis
yonlar bunu görse idi ki, biz Anayasa Komisyonun
da ikaz ettik, fakat nazara almadılar, Yüksek Plan 
ve Bütçe Komisyonu nazara alsaydı, daha memnun 
olurdum. Yalnız bir noktayı nazara almışlar; işçile
rin hukukî durumu; ondan çok memnunum, kendi
lerine teşekkür ederim. Yalnız orada da bir açıklık 
var, sarahat getirilmesi gerekirdi. 

% Efendim müsaadenizle arz edeyim değer tespiti 
ve takdiriyle ilgili 6 nci maddede sözü edilen, 213 sa
yılı Vergi Usul Kanununun servetleri değerlendirme 
ile ilgili hükümlerinin uygulama emsali kesinlikle yok
tur. Çünkü bu sözünü ettiğim hükümler değerlendir
mede emsal bedeli esas almaktadır. Emsal varsa o 
zaman devletleştirmeye 2 nci madde muvacehesinde 
lüzum yoktur. Bu işlemeyen bir kanundur. Hiçbir su
rette işlemez. Şu halde ıkanun göstermelik bir kanun 
olacaktır. 
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:§imdi, kanun tümü itibariyle istismara müsaittir. 
Sayın Anavatan Partisinin ve aynı zamanda Hüküme
tin felsefesine uymayan bir kanundur. Bu "kanunla 
Bakanlar Kuruluna geniş 'bir yetki veriliyor. Biz te
menni etmeyiz, kendileri 5 sene iktidarda kalsınlar, 
gönül ister; yalnız, bilahara yapılacak seçimlerde ne 
olacağı 'belli olmaz, kanun çıktıktan sonra başka bir 
iktidar geldiği zaman, bu Kanunla Devleti alt-üst 
eder; ben ondan korkarım. 

Takdiri hepinizin insafına arz eder, grup namına 
hepinize saygılar sunarım. (MDP ve HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın BayazıL 
1. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik 

Kanununun Değişik 10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/614) (S. Sayısı : 160) (Devam) 

BAŞKAN — 160 sim sayılı Kanunun açık oylama 
sonuçları belirlenmiştir. 'Buna göre : 

Oylamaya 298 milletvekili katılmış; 294 kabul, 2 
ret ve 2 geçersiz oyla tasarı ka'bul -edilmiş ve kanun
laşmıştır. 

2. — Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, 
Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan özel Teşebbüslerin 
Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Anayasa; Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/618) (S. Sayısı : 167) (Devam) 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın Sey-
tfi Oktay, 'buyurun efendim. 

HP GRUBU ADINA M. SEYFÎ OKTAY (Anka
ra) — Sayın Başkan değerli milletvekilleri; Hükümet
çe hazırlanan Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hal
lerde, Kamu Niteliği Taşıyan özel Teşebbüslerin Dev-
letleştirilebiknesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile ilgili olarak Halkçı Parti Grubunun gö
rüşlerini sunmak üzere huzurlarınızda 'bulunuyorum. 

Yüce Heyetinizce de bilindiği ve adından da an
laşılacağı üzere bu tasarı, Anayasamızın 47 nci mad
desinde hüküm 'altına alınan devletleştirme konu
sundaki usul ve esasları saptamak amacıyla getiril
miştir. Ayrıca bu tasarı, Anayasamızın geçici 8 inci 
maddesince 1 yıl içerisinde yasalaşması zorunlu olan 
'bir konuyu da içermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Anayasamı
zın «Devletleştirme» başlığını 'taşıyan 47 nci madde
si, Devlete, özel teşebbüsleri devletleştirme yetkisi ve
ren bir maddedir. Devletleştirme yetkisi devlet haya
tında gerçekten önemli 'bir yetkidir. Bu yetki Anaya-
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1 samızın temel felsefesini gösteren, ortaya koyan dev

let yetkilerinden birisidir. Anayasamızın hangi nite
likte bir devlet öngördüğünü belirten bir yetkidir. Böy
le olduğuna göre bu yetki, bir bütün içerisinde, 'belli 
bir felsefe içerisinde anlamlı 'bir yeri olan bir yetki
dir. Bu madde- ne diyor. Kamu hizmeti niteliği taşı
yan özel teşebbüsü, kamu yararı zorunlu kılıyorsa 
devletleştirebilirsin, diyor. Böylece de devlete özel te : 

şebbüs sahasına el atmak ve ekonomik faaliyette bu
lunmak imkânını veriyor. 

Sayın Başkan, değerli ' millet vekilleri; bu hüküm 
Cumhuriyetimizin, Devletimizin temel niteliğinden, 
Devletimizin vasfının bir gereği olarak, zorunlu so
nucu olarak Anayasamıza konmuştur. Anayasamızın 
2 nci maddesi, Cumhuriyetimizin, Devletimizin nite
liklerini tek tek sayarak belirtmiştir. 2 nci madde 
metni aynen şöyle buyuruyor : 

«Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî 
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına 
saygılı, Atatürk .milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta be
lirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk Devletidir.» 

O halde, Devletimizin temel niteliklerinden birisi, 
sosyal devlet olma niteliğidir. 

Değerli milletvekilleri, sosyal devlet ilkesi, libe
ral olmayan, kapitalist olmayan bir devlet düzenini 
belirler. Sosyal devlet ilkesi, devlet ağırlıklı karma eko
nomi sistemini belirler. Bilindiği gibi, liberal kapitalist 
sistemde serbest rekabet esastır. Toplumun refahının 
yalnızca bireyler arasındaki rekabetten doğacağına 
inanılır; ama bilim ve tarih göstermektedir ki, bu sis
temin; yani liberal kapitalist sistemin uygulanması, 
büyük halk yığınlarının sefaletiyle sonuçlanmaktadır. 
Bu nedenle ve hele hele gelişmekte olan ülkeler açı
sından kapitalist sistem, artık çağdışı kalmış bir sis
temdir. Bizim Devletimizin de niteliğini oluşturan 
sosyal devlet anlayışında, Devlet toplumun hiçbir ke
siminin etkisi altında; tabiri caizse, boyunduruğu 
altında değildir. Çok doğaldır ki, para babalarının ve 
işveren örgütlerinin boyunduruğu ve etkisi altında da 
değildir. 

Sosyal devlet, vatandaşlara insan olmak sıfatıyla 
toplumda onurlu bir yaşam sağlamak için gerekli 
önlemleri almak ödevini yüklenmiş bir devlettir. Sos
yal devlet, istismarcılığı ve sömürüyü önleyen, fırsat 
eşitliği yaratan bir devlettir. Sosyal devlet, işçilerin, 
memurların, emeklilerin, tüm dar ve sabit gelirlilerin 
ekonomik ve sosyal alanda yenik düşmelerine izin 
vermeyen bir devlettir. 
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Değerli milletvekilleri, bütün bunlardan sonra di
yebiliriz ki, sosyal, devlet, ekonomiyi ve sosyal ha
yatı düzenleyen bir devlettir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamı
zın Cumhuriyetin niteliklerini belirleyen 2 nci mad
desinden sonra konu ile yakından ilgili olan bir de 
5 inci maddesi mevcuttur. Bu madde, Devletin temel 
amaç ve görevlerini belirterek, Devlete yapacağı işler 
hakkında yükümlülükler getirmektedir. 

5 inci madde metni aynen şöyledir : 
«Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milleti

nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmez
liğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişile
rin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağla
mak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hu
kuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak su
rette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının ge
lişmesi için gerekli şartları hazırlaanay çalışmaktır.» 

Madde metninden anlaşılacağı üzere Anayasamız, 
sosyal hukuk devletinin gerçekleşmesi için siyasal, 
ekonomik ve sosyal engellerin kaldırılmasını Devlete 
bir görev olarak vermiştir. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu amaçların ger
çekleşmesini sağlayacak yegâne anahtar, açık bir se
kide görülmektedir ki, devletçiliktir, işte Anayasa
mızın 47 nci maddesi de, bu bütün içerisinde yer alan 
ve devletçi bir ilke olan devletleştirmeye Devleti yet
kili kılan bir maddedir. Biraz önce de arz ettiğim gi-
'bi, 47 nci madde devletleştirmeye M sınır koymuş
tur : Bunlardan birisi, devletleştirilecek özel teşebbü
sün kamu hizmeti niteliğini taşıması; ikincisi ise, dev
letleştirmeyi kamu yararımn zorunlu kılması. Ana
yasamız devletleştirmeye başkaca bir sınır getirmiyor. 

Şimdi tasarıya gelelim : 
«Devletleştirme şartları» başlığını taşıyan tasarı

nın 2 nci maddesini aynen okuyorum : 
«Özel teşebbüsler, ancak, aşağıdaki şartların bir

likte gerçekleşmesi halinde devletleştirilebilir. 
a) Devletleştirilecek özel teşebbüsün yaptığı hiz

met veya üretiminin ülke çapında kamu ihtiyacına 
hitap etmesi, 

b) Bu hizmet veya üretimin, kontrol, rekabet, 
ikame veya başka yollardan sağlama imkânının bu
lunmaması, 

c) Hizmet veya üretimin yavaşlatılması veya dur
durulması halinde kamunun büyük zarar görmesi.» 

Bu tasarı, görüldüğü gibi, Anayasamızın koymuş 
bulunduğu 2 sınırlamayı yeterli bulmamaktadır. Ta-
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sarı başka başka sınırlamalar getirmektedir. Getirdi
ği tüm sınırlamaların; yani şartların da tümüyle bir
likte gerçekleşmesini öngörüyor. 

Nedir bunlar? 
Bir kere, devletleştirilecek özel teşebbüsün yaptığı 

hizmet veya üretim ülke çapında olacak. Hizmet ül
ke çapında değilse, örneğin; bölgesel bir kamu hiz
meti niteliğinde ise, devletleştirme yapılamayacaktır. 
Yani burada, Anayasanın 47 nci maddesindeki sınır
lamalara ek olarak coğrafî bir esas, coğrafî bir sınır
lama getiriliyor. 

Ülke çapında yapılan bu hizmet ayrıca kamu ih
tiyacına hitap etmiş olacak. Halbuki Anayasamızın 
47 nci maddesi kamu yararından söz ediyor. Tasarı 
konuyu ihtiyaca indirgiyor. İhtiyaç yoksa, kamu için 
yararlı da olsa devletleştirme yapılamayacak. 

Bu tasarı, coğrafî- sınırlama ve ihtiyaç sınırlama
sını da yeterli görmüyor. Devletleştirilecek hizmet ve
ya üretimin, kontrol, rekabet, ikame veya başka yol
lardan sağlama imkânının bulunmamasını da şart ko
şuyor. Devlet önce başka kapıya baksın, başka yollar 
arasın, imkân bulamazsa devletleştirmeyi düşünsün, 
diyor. 

Değerli milletvekilleri, kontrol, rekabet, ikame ve
ya başka yollardan sağlanamayacak pratikte kaç ta
ne özel teşebbüs gösterebilirsiniz? 

Bu tasarı bu sınırları da yeterli görmüyor. 2 nci 
maddenin' (c) fıkrasında, teşebbüsün hizmeti yavaş
latması veya durdurması şartım da diğer şartlara ila
ve ediyor; yani özel sektör pes etmelidir ki, Devlet, 
devletleştirme yapabilsin, diyor. Devam ediyor; hiz
metin veya üretimin durdurulmasını da yeterli bul
mayarak, Devlet, üretimin durdurulmasını veya ya
vaşlatılmasını beklesin, bu durdurma veya yavaşla
tılmadan sonra kamu büyük zarar görsün ve bu za
rar meydana gelsin, ondan sonra devletleştirme dü
şünülsün, diyor. (HP sıralarından alkışlar). 

Değerli milletvekilleri, yukarıda arz ettiğim gibi, 
tüm bu koşullar birlikte gerçekleşmediği takdirde 
Devlet devletleştirme yapmasın, diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı yasalaştığı takdir
de, Anayasamızın 47 nci maddesinin verdiği devlet
leştirme yetkisi ortadan kalkmış olacaktır. Bu tasarı 
bu haliyle devletleştirmeme yasasıdır. Bu tasarı yasa
laştığı takdirde sosyal devletin gerçekleştirilmesi he
men hemen imkânsız hale gelecektir.. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; halk arasın
da «Köprü -Baraj Yasası» olarak tanınan Tasarruf
ların Teşviki ve Yatırımların Hızlandırılması Hakkın-
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daki Yasa ile ekonomik gücü elinden alınmak istenen 
Devlet, bu tasarıyla kamu hizmeti niteliği taşıyan sa
hada dahi özel teşebbüs karşısında eli kolu bağlı ha
le getirilmektedir. Kanımızca getirilen bu tasarı da 
göstermektedir ki, Sayın özal'ın geniş halk kitleleri
ni giderek sefalete sürükleyen ekonomik ve sosyal 
politikası Anayasamızın sosyal Devlet ilkesi ile çeliş
ki ve hatta çatışma halindedir. (HP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Bu tasarıya «Hayır» demek, Cumhuriyetimizin te
mel niteliklerine sahip çıkmak ve halkın çıkarlarına 
ters düşen çağdışı kalmış bir politikaya «Hayır» de
mek olacaktır. Yüce Meclis bu tarihsel görevi yerine 
getirmelidir. 

Yüce Meclise şahsım ve grubum adına saygılar 
sunarım. (HP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seyfi Ok
tay. 

Sayın Fahrettin Uluç, buyurun. 

FAHRETTİN ULUÇ (Samsun) — Çok Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; tasarının en önemli hükmü 

• 3 üncü maddesinin 'birinci fıkrasıdır ve «Kamu hizme
ti niteliğini taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının 
zorunlu kıldığı hallerde, özel teşebbüsün gördüğü hiz
metin niteliğine göre ilgili bakanlığın teklifi üzerine 

- Bakanlar Kurulu kararı ile devletleştirilebilir» denil
mektedir. 

«Devletleştirilebilir» sözcüğü kanımızca amir bir 
hüküm olmadığından, Anayasamızın geçici S inci mad
desinde savılan ve ivedilikle çıkacak yasalardan ol
madıkı kanısını belirttikten sonra, 'bir özel teşebbü
sün devletleştirilmesine Bakanlar Kurulunca karar ve
rebilmesi Anayasamızın 47 nci maddesine de av'kırı-
dır. Bu avkınliğın, kamulaştırma ile devletleştirme 
müesseselerinin karıştırılmış olmasından kaynaklan
dığı düşünülebilir. Bu nedenle anavasal bu iki kav
ram hakkında kısa bir bilgi arz etmek yararlı olacak 
kanısındayım. 

Kamulaştırma ve devletleştirme müesseseleri, ka
mu yararına yönelik olmaları ve mülkiyet hakkına el 
konulma sonucunu doğurmaları bakımından ortak 
bir vapıya sa'hip görünmekte iseler de, temelde birbir
lerinden tamamen farklıdırlar. Anayasamızın 46 nci 
maddesinde kamulaştırmanın, 47 nci maddesinde ise 
devletleştirmenin düzenlenmiş bulunması, 2 müessese 
arasındaki farkın en 'belirgin işaretidir. Başka 'bir söy
leyişle, bu müesseseler aynı olsaydı, 2 ayrı madde ha
linde düzenlenmesine de gerek kalmayacağı kanısı
nı arz etmek isterim, 

Kamulaştırma, yani «istimlak» diye söylediğimiz 
ibarenin, kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için, 
ihtiyaç duyduğu bir gayrimenkule, bedelini ödemek 
şartıyla el koyması ve mülkiyetini elde etmesidir. İda
reye bu yetkiyi tanıyan hükümlere mevzuatımızda, 
Osmanlı Devletinden başlayarak çok önceden yer ve
rilmeye başlanmıştır. İlk hükümler 1272 tarihine kadar 
gerilere gitmektedir. Bu konuda daha fazla izahatı 
gerekli görmemekteyim. 

Devletleştirme ise, Osmanlı Devleti zamanında 
yabancı sermaye ile kurulmuş ve bu nedenle fiilen ya
bancı devletlerin siyasî ve iktisadı menfaatlarının et
kisi altında bulunan imtiyazlı kamu hizmetlerine, 
Devlet ve Milletimizin yüksek menfaatları ve hatta 
varlığı bakımından el konulması zorunluluğunu duy
ması sonucu mevzuatımıza girmiş bulunmaktadır. Bu 
konuda ilk olarak, 1924 Anayasasında 5 Şubat 1937 
günlü ve 3115 sayılı Yasa ile değişiklik yapılarak, dev
letçilik ilkesinin Anayasaya konulmasıyla adım atıl
mıştır. tik devletleştirme ise, Bakanlar Kurulunun, Yü
ce Atatürk'ün de imzasını taşıyan, 9.7.1938 günlü Ka
rarnamesinde gerçekleştirilmiştir. Anılan kararname
nin 1 inci maddesiyle çimento endüstrisinin devletleş
tirilmesi ve mevcut hususi çimento fabrikalarının Eti-
banka satın aldırılması kararlaştırılmıştır. Bu baş
langıcı, 30.5.1940 günlü 3867 sayılı Yasayla Kömür 
İşletmeleri, daha sonra da 9.7.1945 günlü 4785 sayılı 
Yasayla ormanlarda devletleştirme hareketleri izle
miş bulunmaktadır. 

1961 Anayasasının 39 uncu maddesi, «Kamu hiz
meti niteliğini taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararı
nın gerektirdiği hallerde, gerçek karşılığı kanunda gös
terilen şekilde ödenmek şartıyla devletleştirilebilir. Ka
nunun taksitle ödemeyi öngördüğü hallerde, ödeme 
süresi 10 yılı aşamaz» demek suretiyle devletleştirme
nin diğer hükümlerini saymaktadır. 

1961 Anayasasının yukarıda yazılı maddelerine iliş
kin gerekçelerini okuyarak kıymetli vakitlerinizi işgal 
etmek istemiyorum. Ancak bir paragrafına değinmek
le yetineceğim. «Toplum için hayatî önemi haiz olan 
meslek kollarının belli şartlar altında sosyalleştirile-
bilmesine ve belli teşebbüslerin millileştirilmesine en
gel olamaz» demek suretiyle mahiyetini açıkladığı 
kanısında bulunmaktayım. 

1982 Anayasası da devletleştirmeyi, 1961 Anaya
sasındaki 39 uncu maddeye pek benzer biçimde, tıpa
tıp diyebileceğim şekilde düzenlemiştir. Malumunuz 
olduğu veçhile 47 nci madde, «Kamu hizmeti niteliği
ni taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu 
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kıldığı hallerde devletleştirilebilir» demektedir. «Dev
letleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır» diyerek, 
devletleştirmenin, demin arz ettiğim gibi, ne şekilde 
yapılacağını açıklamaktadır. 

Açıkladığımız bu kısa bilgilerden sonra, elimizde
ki yasa tasarısının 3 üncü maddesinin birinci fıkra 
hükmünün Anayasaya aykırı olduğu konusuna deği
nebilirim. 

Görülüyor ki, Anayasanın 47 nci maddesinde dev
letleştirmeye karar verecek bir merci açıkça gösteril
memiştir. Oysa 46 nci maddede, Devlet ve kamu tü
zelkişileri kamulaştırmaya yetkilidir, denilerek merci 
göstermiştir; 47 nci maddede ise böyle bir merci yok
tur. 47 nci maddede devletleştirmeye yetkili bir mer
ciin gösterilmemiş olması, yasa ile 'herhangi bir mer
ci veya kurulun yetkili kılınabileceği anlamına gel
mez. Devletleştirme mutlaka ve mutlaka kanunla ya
pılacaktır ve bunun tabiî bulunduğu cihetle ayrıca 
kural koymaya lüzum dalhi görülmemiştir, öyle ki, 
devletleştirmeyle ilgili olarak devletçilik ilkesinden baş
ka ayrık hiçbir kuralı taşımayan 1924 Anayasası dö
neminde dahi çimento endüstrisinin devletleştirilme
si hali ayrık olmak üzere, bütün devletleştirme onay
ları doğrudan doğruya yasalarla gerçekleştirilmiştir. 
özellikle yabancı sermaye ile kurulmuş teşebbüslerin 
devletleştirilmesinde millî irade ve egemenlik unsuru 
da yer almaktadır. 

Ayrıca, milletlerarası bir anlaşmanın değiştiril
mesi veya bozulması söz konusu olabilir. Böyle du
rumlarda anayasa kurallarına göre millî irade ve mil
letlerarası bir anlaşmanın değişikliği Bakanlar Kuru
lunun kararıyla değil ancak yasa ile tecelli edebilir. 
Zira Anayasanın 87 ve 90 inci maddelerine göre, ka
nun koymak ve milletlerarası anlaşmayı uygun bul
mak yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin devletleştirmeye 
karar verme yetkisini Bakanlar Kuruluna devredip 
devredemeyeceği konusuna gelince : 

Anayasamızın 7 nci maddesine göre, «Yasama 
yetkisi Türk 'Milleti adına Türkiye Büyük Millet Mec
lisinindir, Bu yetki devredilemez». Şu halde devlet
leştirme, yasa koymak suretiyle Büyük Millet Mecli
since gerçekleştirilebilecektir. 

Yine Anayasamızın 91 inci maddesine göre, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Bakanlar Kuruluna kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi ve bu arada 
müşahhas bir özel teşebbüsün devletleştirilmesine yet
ki verebilir. Bu yetkinin nasıl verileceği 91 inci mad
dede ayrıntılarıyla gösterilmiş olup, buna yetki kanu-
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nu denilmektedir. İncelediğimiz yasa tasarısı. ise ama
cı ve kapsamıyla, süresi belirlenmiş bir yetki kanunu 
tasarısı niteliğinde olmayıp, genel hükümler koyan bir 
tasarıdır. Bir yetki kanunu söz konuşu edilmedikçe, 
devletleştirme yetkisi Bakanlar Kuruluna devredile
mez. 

BAŞKAN — Sayın Uluç, bir dakikanız var, lüt
fen toparlayınız. 

FAHRETTİN ULUÇ (Devamla) — Toparlaya
yım Sayın Başkanım; zaten çok az kaldı efendim. 

Devletleştirmenin mutlaka bir yasayla, yapılabile
ceği yönü, Anayasa Mahkememizin 21.6.1979 günlü 
ve 1979/1; 1979/30 sayılı kararıyla vurgulanmış bu
lunmaktadır. Şöyle ki; Anayasa Mahkemesinin bu 
kararına, 4.10.1978 günlü -ki, 1961 Anayasasındaki 
39 uncu madde muvacehesinde verilmiştir- 2172 sa
yılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun 
iptali istemiyle açılan iptal davası konu olmaktadır. 
Bilindiği üzere, adı geçen kanun belirli madenlerle 
ilgili olarak daha önce gerçek kişilerle özel hukuk tü
zelkişilerine verilmiş arama ruhsatnamesi ve işletme 
haklarının geri alınmasına karar vermeye Bakanlar 
Kuruluna yetki tanımış idiH 

Anayasa Mahkemesi, anılan 2172 sayılı Kanunun 
madenlere ilişkin idarî izin ve sözleşmelere son veril
mesi konusunu düzenlemek amacıyla çıkarıldığını, bu 
bakımdan kanunun devletleştirme yasası sayılmasına 
olanak bulunmadığını belirterek, iptal istemini red
detmiştir. 

Bu karardan çıkacak sonuç, devletleştirmeye iliş
kin bir kanun söz konusu olduğunda, devletleştirme
ye karar vermek yetkisinin Bakanlar Kuruluna bıra
kılması halinde, kanunun Anayasaya aykırı düşece
ğidir. 

İncelemekte olduğumuz yasa tasarısı ise, devletleş
tirmeye karar yerme yetkisini Bakanlar Kuruluna dev
retmiş bulunduğundan, bu yönlerden Anayasaya ay
kırı olduğu kanaati acizanesinde olduğumu saygıla
rımla arz ederim efendim. (HP ve MDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Fahrettin 
Uluç. 

Başka söz almak isteyen sayın üye var mı? 
Buyurun Sayın SÖylemezoğlu. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; 
Devlet hizmetinde görev yaptığımız sürelerde, kanun
ların hazırlığı sırasında, işin içinden çıkamadığımız, 
temel prensiplerini koyamadığımız, ölçülerini getire 
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mediğımiz yerlerde, işi ya yönetmeliğe bırakırdık, ya 
tüzük lafı ederdik, ya da Bakanlar Kurulu yetkisine 
bırakırdık. Bu, aslında hazırlanan tasarıların yeteri 
kadar üzerinde çalışılmadığı, ölçüleri getirilemediği, 
yeterli uzman ekipler tarafından iş uzun uzun düşü
nülüp yönlendirilemediği zaman yapılan kaçamaklar
dır ve de her zaman uygulamada problem yarat
mıştır, kanunları ileride uygulayacak olanların keyfi
ne bırakmıştır. 

Devletleştirme gibi, Anayasanın genel düzenleme
sinin çok özel bir halini; 'biraz önce Sayın Halkçı 
Parti Grup Sözcüsünün konuşmasında da gördüğünüz 
gibi, 2 ne i maddedeki sınırlamayı bile yeterli görme
me halleri ola'bilecek. Görüyorsunuz ki sosyal devlet
le sosyalleştirmeyi, sosyalizmi karıştırmak mümkün 
ola'bilecek böyle bir hususu Bakanlar Kurulu karar
larına bırakmak fevkalade mahzurludur. 

Böyle bir özel hal getiren, devletleştirme gibi çok 
ciddî bir hadiseyi getiren kanunun ölçülerini mutlak 
surette koyması ve de her hal için mutlaka kanunla 
meselenin özelliğine göre düzenleme yapılması gerekir. 

'Bunu, geleceğin uygulanacak bir kanunu olması 
sebebiyle ve kime niyet kime kısmet olacağını bile
mediğimiz için ve de geçmişte 'bunun birçok örnekleri 
olduğu için, bir defa, bir defa, bir defa daha hatır
latmayı bir milletvekili görevi, bir amme görevi gör
düğüm için söz aldım. Bu hususa özellikle Yüce Mec
lisin dikkatini çeker, saygılar sunarım. (MDP ve HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemezoğ-
lu. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.. 
M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Oy-

lavın Savın Başkan, lütfen oylayın efendim. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Mad

delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Kamu Yarannm Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu 
Hizmeti Niteliği Taşıyan özel Teşebbüslerin Devfet-

leştirijebiîmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun 
Tasarısı 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun; kamu yararının zo

runlu kıldığı hallerde, kamu hizmeli niteliği taşıyan 
özel teşebbüslerin devletleştirilmesi esaslarını, devlet
leştirme karşılığının hesaplanma tarz ve usullerini ve 

bunlarla ilgili uyuşmazlıkların çözüm yollarını düzen
ler. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Devletleştirme şartlan 
MADDE 2. — Özel teşebbüsler, ancak aşağıdaki 

şartların birlikte gerçekleşmesi halinde devletleştirPe-
bilir. 

a) Devletleştirilecek özel teşebbüsün yaptığı hiz
met veya üretimin ülke çapında kamu ihtiyacına hi
tap etmesi, 

'b) Bu hizmet veya üretimin, kontrol, reka'bet, 
ikame veya başka yollardan sağlama imkânının bu
lunmaması, 

c) Hizmet veya üretimin yavaşlatılması veya dur
durulması halinde kamunun büyük zarar görmesi, 

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

2 nci madde üzerinde 'bir önerge vardır, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinin ta

sarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Onural Şeref Bozkurt M. Turan Bayezit 

Çanakkale Kahramanmaraş 
Salim Erel Hasan Altay 

Konya Samsun 
Cemal Özdemir Ömer Kuşhan 

Tokat Kars 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 
'BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇJN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak iste
yen var mı? 

Buyurun Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Tasarıda, 2 nci maddenin sevk edilmesiyle, âdeta ka
mu yararının zorunlu kıldığı hallerde kamu hizmeti ni
teliği taşıyan özel teşebbüslerin devletleştirilmesi değil, 
tabiri caizse devletleştirilememeşi sağlanmak isten
mektedir. Bu nedenle, bu maddenin kanun tasarısının 
muhtevasından çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum. 
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BALKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Devletleştirme kararı, kararın ilan ve tebliği 

MADDE 3. — Kamu hizmeti niteliğini taşıyan 
özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hal
lerde, özel teşebbüsün gördüğü hizmetin niteliğine gö
re ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
Kararı ile devletleştirilebilirler. 

Devletleştirilmesine karar verilen özel teşebbüsün 
yönetimini geçici bir yönetim kuruluna tevdi etmeye 
ve geçici yönetimin şekil ve esaslarını belirlemeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

Devletleştirme kararı, üç gün içinde Resmî Ga
zetede yayımlanır ve kararın bir örneği noter aracılığı 
ile devletleştirilmesine karar verilen özel teşebbüsün 
sahibine veya temsile yetkili organına tebliğ edilir. 
Onbeş gün içinde noter aracılığı ile doğrudan doğruya 
tebligat yapılamayan hallerde Resmî Gazetede yapı
lan ilan tarihini takip eden otuzuncu günün sonunda 
tebligat yapılmış sayılır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Madde ile ilgili verilmiş bir önerge var, olkutuyo-
rum!: 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
.167 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü mad

desinin aşağıdaki şdkilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

MADDE 3. — Kamu hizmeti niteliği taşıyan 
özel teşebbüslerin (kamu yararının zorunlu kıldığı 
hallerde, devletleştirilmesi kanunla düzenlenir. 

Rıfat Bayazıt Ferit Melen 
Kahramanmaraş Van 

Murat Sökmenoğlu Ali Bozer 
Hatay Ankara 

Ayhan Safcallıoğlu Feyzullah YıMırır 
Sakarya Gaziantep 

Vecihi Akin 
Konya 

BAŞKAN — önergeye (komisyon ve hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Hayır, katıknıyo, 
rıız. 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KORTCEIBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak istiyor 
mu? 

FERİÎT MELEN (Van) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Melen buyurunuz. <IMDP :ve 

HP sıralarından alkışlar) 
FERfT MELEN (Van) — Saym Başkan, çok de

ğerli arkadaşlarım; ciddî bir rejim meselesi üzerin-
• deyiz. Bir müddetten beri Hükümette bir alışkanlık 

başladı; iktisadî kararlar alımken 'halkı yok farz etmek, 
kanunlar getirilirken de Anayasayı yok farz etmek. 
Bu, bir rejimi nereye kadar götürebilir; takdirinize 
arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, özel teşebbüslerin kamu 
yararı gerektirdiği takdirde devleüe^irilimesi gayet 
tabiîdir ve Anayasanın emridir. Yalnız, bu devletleş
tirmeyi kim yapacaktır; önemli olanı odur. Bu yetki, 
yasama yetkisine sahip Meclise mi ait olmalıdır (ve 
öyledir de), yoksa bu Hükümete Meclis bu yetkiyi 
devredebilir m'i? Faraza, istimlak vesaire mevzuların
da olduğu gibi, bu yetkiyi de Hükümete devredebi
lir mi? Hukukçu arkadaşlarımız biraz önce konuştu
lar, Anayasanın çeşitli maddelerini d'üe getirdiler. 

Değerli arkadaşlarım, özel teşebbüs kurma hakkı, 
mülkiyet hakkı, çalışma, sözleşme hakları gibi hak
lar Anayasanın verdiği temel haklardır, hürriyetler
dir. Bunlara takyit ancak kanunla getirilebilir. Böy
le olunca, özel teşebbüse el koyma gerektiği zaman, 
her hadisenin hususiyetine göre, bunun kanunla ya
pılması zaruridir, bundan (başka da çare yoktur. Bu 
mevzuda Anayasamız Hükümete konun kuvvetinde 
kararname çıkartma yetkisi dahi vermemiştir. Bu yet
kiyi vermeyen Anayasa, elbette Hükümete doğru
dan doğruya bu mevzuda icra yetkisi de vermez. Bir 
defa, hakikatten bu Anayasa bakımından sakattır. 
Böyle bir yetkiyi Hükümet isteyemez ve böyle bir 
yetkiyi Meclis Hükümete devredemez; devrederse 
Anayasayı çiğnemiş olur. 

Sevgili arkadaşlarım, ikincisi; bu iktidar da, Hü
kümet de özel teşebbüscüdür, özel teşebbüs üzerine 
titremektedir. Parti programında var, Hükümet Prog
ramında 'var, (konuşmalarında var; bunu mütemadi
yen ve iftihar ederek tekrar ediyorlar. Böyle olun
ca, özel teşebbüsü bu kadar tehdit altında bulun
duran b!ir rejimi kurmaya nasıl cesaret ederler? özel 
teşebbüs güven ister. Yabancı sermaye getirmek işiti
yorlar, yabancı sermaye gelmek için güven ister. Ya^ 
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bancı sermaye, bir gece sabaha karşı hükümet kara
rıyla özel teşebbüsün devletleştirilmesi mümkün alan 
bir refimde gelir mi; özel teşebbüs böyle bir rejim
de kendisini emniyette (hisseder mi? Elbette hisset
mez. 

Birçok partilerin programlarında devletleştirme 
hükümleri var. İktidara geldikleri takdirde - biraz 
evvel konuşan arkadaşımız da bahsetti - belki ban
kaları, sigorta şirketlerini başka tesisleri devletleştir
meyi düşünüyorlar. Programında var diye, onların 
kuracakları hükümete böyle bir yetkiyi nasıl vere
biliriz; Anayasayı çiğneyerek, Anayasayı ihlal ede
rek, Anayasayı yok farz ederek? 

Sayın Anavatan Partililer, simidi bunu getiriyor
sunuz, Hükümetinize güveniyor olabilirsiniz, bu Hü
kümet sapmayabilir; ama bu Hükümet ebedî değil. 
Siz yarın 'düştüğünüz zaman bu kanunu kaldırmak 
kudretine de sahip değilsiniz, o kanunu başkaları 
kullanacaktır.; Yok eğer «iBen ölünceye kadar Baş
bakan olarak kalacağım» diye düşünüyorsa o baş
ka. O teminatı Allah'tan mı alır, kimden alır, bilmi
yorum. (ANAP sıralarından gülüşmeler) O teminatı 
millet de vermez, biz de vermeyiz, belki Allah'tan 
alır; ama kendisinden sonra başka hükümetlerin ge
leceğini bilmeli ve hakilkaten bu kadar tehlikeli bir 
silahı bu tür hükümetlere şimdiden teslim etmemeli; 
bu yanlıştır. Kaldı ki değerli arkadaşlarım, amme 
hizmetleri değişen mefhumlardır. Sosyal telâkkiler 
geliştikçe, ilerledikçe amme hizmetleri her gün geniş
lemektedir. Genişleyen amme hizmetleri karşısında 
her hükümet çeşitli bahaneler bulabilir. Yani, koy
duğunuz kayıtlar var, bir defa o yanlıştır. Halkçı 
Partinin sözcüsü haklıdır. Anayasayı takyit eden 
kayıtları koyamazsınız. Anayasa, hangi hallerde özel 
teşebbüsün devletleştirileceğini tayin etmiştir. Ona 
ait böyle, uzun boylu, Anayasayı ihlal eden, Anaya
sayı iptal eden hükümler koyamazsınız, o da yanlış
tır. Onların söylediğine de katılıyorum, o da Ana
yasaya aykırıdır ve bu şekilde Ana/yasaya aykırı ola
rak bu yetkiyi sizin de yüklenmeniz, yine Anayasa
ya aykırıdır. Dediğim gibi, özel teşebbüs için de bir 
tehdit silahıdır; devamlı olarak özel teşebbüs ken
disini emniyet içerisinde göremez ve görmemekte 
haklıdır. 

Ben bilirim, bir zamanlar Ibazı partilerin prog
ramlarında vardı; iktidara gelselerdi veyahut da 
mevcut Ajıayasa onlara bu yetkiyi verseydi, bugün 
gördüğünüz kurumların çoğu o sırada, o devreler
de devletleştirilmişti; bankalar, sigorta şirketleri ve

saire. Bereket versin, o Anayasa bu yetkiyi onlara 
vermemişti ve Meclisten böyle bir kararı çıkarama
yacaklarını bildikleri için de yapamamışlardı. 

Şimdi, bu yetkiyi siz veriyorsunuz, neticesine siz 
katlanın, millete karşı siz sorumlusunuz, Sayın Baş
bakan, siz sorumlusunuz. 

Teşekkür ederim. ı(!MİDP ve HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Buyurun Sayın Başbakan. (ANAP sıralarından 

alkışlar) 
Sayın Başbakanım, önerge üzerinde Hükümete 

söz veremiyoruz. Önergeyi oylayalım; lütfen siz mad
de hakkında konuşun. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — öy
le m'i? 

BAŞKAN — Evet efendim.; (HP sıralarından al
kışlar, «Konuşsun» sesleri) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) Söy
leyeceğim uzun değil Sayın Başkan, bir dakikalık bir 
şeydir. 

YILMAZ İHSAN BASTÜRK (İstanbul) — Biz 
uzun konuşma bekliyorduk Sayın Başbakan. 

IBAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
Uzun konuşma mı bekliyordunuz? Başka zaman uzun 
konuşuruz merak etmeyin, bültçe geliyor. 

BAŞKAN — Sayın Başbakanımızın konuşmasını 
oylarnııza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

'Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Bu, 
önemli bir kanun. Aslında muhalefete mensup bir 
grup da ismi üzerinde durdu; «»Devletleştirme Kanu
nu» veya öyle anladık. Şartlar itibariyle madde 2'nin 
getirdiği şartlar, devletleştirme işinin fevkalade zor 
yapılacağını güsıterntektedir; yani dikkatli bir konu
dur. 

Aslında, 3 üncü madde Sayın Ferit Beyin söyle
diği gibi Anayasaya aykırı bir madde değildir. Ana
yasamız, özel teşebbüsün devletleştirme şeklinin an
cak kanunla yapılacağını öngörmüş. Yoksa, bir özel 
teşebbüs için devletleştirmenin kanunla yapılmasını 
öngörmemiştir. Genel olarak devletleştirme esasları
nın kanunla yapılacağını vaz etmiştir. İşte bu Ka
nun, o kanundur. Ama benim anladığım kadarıyla, 
MIDP'den gelen teklif - Ferit Beyin eski tecrübesine 
itibaren - bu işi biraz daha zorlaştırıyor; yani dev
letleştirme meselesine Bakanlar Kurulu karar verme
sin, Türkiye Büyük Millet Meclisi karar versin is-
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tiyor. ©u konuda itiraz etmeyiz. Arkadaşlarım öyle 
söylemekle beraber, bu teklife biz de iştirak ederiz. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — 3 üncü madde ile ilgili görüşmesi 
yapılan önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir, 

3 üncü maddeyi, kabul edilen değişiklik önerge
siyle birlikte oylarınıza arz ediyorum': Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Devletleştirme karşılığı 
MADDE 4. — Devletleştirme, bu Kanunda be

lirtilen esaslara göre kamu ihizmeti niteliği taşıyan 
özel teşebbüsün, devletleştirme kararının Resmî Ga
zetede ilan edildiği tarihteki gerçek karşılığı üzerin
den hesaplanacak bedeli, nakden ve peşin olarak ve
ya o yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilecek mik
tardan az olmamak üzere en fazla beş yıl içinde eşit 
taksitlerle ödenmek suretiyle yapılır. Taksitle ödeme 
öngörülen hallerde taksitlere, peşin ödeme gününü 
takip eden günden itibaren Devlet borçları için ka
bul edilen en yüksek faiz haddi uygulanır. 

Devletleştirilmesine karar verilen özel teşebbüsün 
en son bilançosunda kayıtlı net aktif değerinin yüz
de yirmibeş devletleştirme kararının Resmî Gazete-
ile ilanından itibaren on gün içinde, bu Kanunda 
belirtilen esaslara göre tespit olunacak gerçek dev
letleştirme karşılığından mahsup edilmek üzere ve 
herhalde peşin olarak hak sahibi adına millî ban
kalardan birine yatırılır. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok., . 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Değer Tespit ve Takdir Komisyonu 

MADDE 5. — Devletleştirilmesine karar verilen 
özel teşebbüslerde yapılacak tespit ve değerlendirme 
işleri, özel teşebbüsün gördüğü kamu hizmetinin ni
teliğine göre ilgili bulunan Bakanlık temsilcisinin baş
kanlığında yönetmelikte belirtilecek kamu ve özel Tku-
ruluş temsilcilerinden1 oluşacak komisyonca yürütü
lür. 

Seçilen komisyon üyelerine yetkili sulh hukuk 
mahkemesinde yemin ettirilir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi 'okutuyorum: 
Değer tespit ve takdiri, 
MADDE 6. — Değer tespit ve takdir komisyonu, 

takdir ve değerlendirme işlerini aşağıdaki esasa göre 
yürütür. 

a) özel teşebbüse ait sınaî, ticarî ve sosyal te
sisler, makine araç ve gereçler, teçhizat, malzeme ve 
hammaddeler ile yarı mamul ve mamul maddeler 
stokları gibi her türlü taşınır ve taşınmaz malların 
miktarları, vasıfları ve halihazır durumlarını gösteren 
bir tutanakla tespit olunur., Senetli ve senetsiz bütün 
alacak ve borçlar ile tescile talbi bilumum haklar da 
hazırlanan bu tutanağa kaydedilir. 

b) Tutanakla tespit ollunan, bina, arsa, arazi ve 
kaynaklar ile, bunlar üzerindeki irtifak haklarının 
değerleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 
inci maddesi hükümlerine ıgöre, bunların dışında ka
lan bütün diğer unsur ve değerlerin gerçek karşılık
ları İse 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Servetleri 
Değerleme Bölümünde gösterilen esaslara göre tes
pit ve takdir olunur. 

Değerlendirme işlemi yapılırken özel teşebbüsün 
peştemallık değeri de göz önünde tutulur. 

c) Tespit ve takdir olunan devletleştirmenin ger
çek miktarı ile bu miktardan dördüncü maddenin 
ikinci fıkrası hükmüne göre avans mahiyetinde öden
miş bulunan miktar çıkarılmak suretiyle hak sahibi 
adına bankaya yatırılacak bakiye devletleştirme kar
şılığı miktarı ayrıca belirtilir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde hakkında görüşmek is
teyen var mı? Yok. 

6 ncı maddenin (b) bendinin son fıkrasıyla ilgili 
olarak 3 takrir var. Birbirinin aynı mahiyette olan 
3 takriri sırasıyla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 6 ncı maddesinin 

(b) bendinin son fıkrasını teşkil eden. 
«Değerlendirme işlemi yapılırken özel teşebbüsün 

peştemallık değeri de göz önünde bulundurulur.» 
İbaresinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve 

teklif ederiz, 

Coşkun ıBayram Ömer Necati Cengiz, 
Adana İstanbul 

Kenan Nuri Mehrozoğlu Yılmaz İhsan Hastürk 
Mardin İstanbul 

Yusuf Demir 
Uşalk 
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Türkiye Büytük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 167 sıra «ayılı Yasa Tasarısı

nın 6 ncı maddecinin (1b) bendinin son fıkrası olan 
«... değerlendirme işlemi yapılırken özel teşebbüsün 
pesjtemallık değeri de göz önünde tutulur» kısmının 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğhı tsmail Saruhan 
Zonguldak Ankara 

Nejat Abdullah Gülecek Fahir Sabuniş 
Ankara Bursa 

İM./Memduh Gökçen 
Bursa 

_ Türkiye Büıyülk Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 167 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 6 ncı maddiesi (b) bendinin son fıkrası olan 
«Değerlendirme işlemi yapılırken özel teşebbüsün pe§-
temalUk değeri de göz önünde tutulur.» kısmının 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu Ali Bozer 

Hatay Ankara 
Ayhan Sakallıoğlü Ülkü Söylemezoğlu 
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Manisa 
ıBAŞKAN — Aynı mahiyette bulunan 3 öner

geyi birlikte işleme sunacağım. 
Sayın Komisyon kaıtuıyior mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMlJSYONU SÖZCÜMÜ 

ALAATTtN FIRAT ı(Muş) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTÇEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmak
tadır, 

Aynı mahiyette (bulunan 3 önergeyi de oyunuza 
sunuyorum: Kalbul edenler... Etmeyenler... önerge
ler kabul edilmiştir. ı(IAİuşlar) 

Bu değişiklikle birlikte 6 ncı maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kalbul edenler... Etmeyenler... 6 ncı 
madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okultuyorumı: 
özel teşebbüste çalışanların durumu 
MADDE % — Komisyon, öncelikle devletleştiri-

len özel teşebbüste çalışan yönetici, işçi ve diğer per
soneli görevleri itibariyle ayrı bir tutanakla tespit ede
rek tutanağı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşebbüsün 

yönetimini devralan ıgeçici yönetim kuruluna tevdi 
eder, 

Personelin devletleştirme tarihindeki hizmet süre
leri ile ücret ve diğer özlüık halklarının tespitinde 
Sosyal Sigortalar Kurumu, vergi dairesi ve ilgili di
ğer resmî dairelerdeki kayıtlar esas alınır., 

(Personelin, devletleştirme kararının Resmî Gazete 
ile ilanından önceki çalışma sürelerine göre işlemiş 
kıdem tazminatları, ücret ve diğer sosyal hakların-
dan, önceki işveren idare ile birlikte müteselsilen, bu 
tarihten sionra çalışacakları süreye tekabül eden kı
dem, tazminatlar, ücret ve diğer haklardan ise ilgili 
idare sorumludur, idarenin önceki işverene rücû hakkı 
saklıdır. 

Devletleştirilmesine karar verilen özel teşebbüste 
çalışan işçiler halkkında iş mevzuatı hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — 7 nci madde hakkında söz isteyen 
var mı? 

Buyurunuz Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Muhte
rem Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; 'bilhassa 7 
nci maddedeki işçilerin durumuyla ilgili düzenleme 
için teşekkür edeceğim. Plan ve Bütçe Komisyonu 
giizd bir düzenlerne yapmıştır. Anayasa müzakerele
ri sırasında bu devletleştirme ile ilgili olarak bir mil
letvekili arkadaşımız müzakere sırasında komisyon 
başkanından sormuştu; «Sayın Başkan, bu işçilerin du
rumu ne olacaktır?» demiştir. Hükümetten gelen ve 
Anayasa Komisyonundan çıkan tasarıda hakikaten 
işçilerin durumu çok. vahimdi. Ben bu konuyu ince
ledim. S'ayın Başkan komisyondaki konuşmasında; 
«Vergi borcu, elbetteki kesilecek; ama devlet fabri
kası tümüyle alındığına göre, işçileri de beraber alı
nacaktır» demiştir. Sayın Aldıkaçtı, maddenin içeri
sinde bunun meknuz olduğunu Anayasa görüşmele
rinde maddenin tedvini sırasında bahsetmiştir. Bu bir 
gerekçedir; alma bu maddenin sonuna acaba daha zi
yade bir açıklık getirilemez mi?. 

Burada «tş hukukuna göre halledilir» deniliyor. 
Biz istiyoruz ki, işçiler gittikten sonra oranın malı ol
sun; yani fabrika devredilmiştir, müessese devredil
miştir, işletme devletleştirilmiştir, devredilmiştir bir 
yere; işçisi de beraber gitsin. Bilahara iş nizamlarına 
muhalefet ederse, o zaman işçinin hakkında tş Kanu
nu hükümleri uygulansın. 

Ben burada daha ziyade bir açıklık getirilmesini 
arz ediyorum. Takdir sizlerindir. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Başka söz isteyen var mı efendim?. 
FERİT MELEN (Van) — Bir sorum olacak Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — 'Devletleştirmen teşeb

büsteki işçilerin görevlerine son verilecek imi efen
dim?. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon 'buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATT1N FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, mad
dede gayet açık bir şekilde izah edilmiş bulunmakta
dır. Son verilmiyor, oradaki esaslara uygun 'bir şekil
de düzenlenecektir. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, çünkü 
«teşebbüs» denilince, işçi de teşebbüse dahildir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — İş mevzuatı hükümle
rine göre efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Gayın Komisyon. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan bir 
soru efendim. 

ıBAŞKAN —(Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZÜL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

burada belirtilen husus yerinde; ancak bir noksanlık 
var gibi geliyor bana. Bugün için tatbik edilen iş mev
zuatı; iş mevzuatı ve sosyal sigorta mevzuatı şeklinde 
iki bölüm halindedir. Sadece «üş mevzuatı» denildiği 
takdirde, kelimenin somut manasıyla sosyal sigorta 
mevzuatını kapsamayabilir. Eğer bir değişiklik olama
yacaksa, zabıtlarda 'bunun iş mevzuatının aynı za
manda sosyal sigorta mevzuatını da kapsadığı manada 
anlaşılmış olmasının tescili uygun olur. «İş ve sosyal 
sigorta mevzuatı» demekte fayda vardır; fakat bir de
ğişiklik kabul edilemeyecekse, bu konunun zabıtlarda 
tescil edilmesi faydalıdır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Komisyon. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Efendim, sosyal hak
larla ilgili bir önceki paragrafta gayet geniş bir şekil
de izah edilmiştir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. Mad

deyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 
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8 inci maddeyi okutuyorum : 
Ödeme ve tebligat 
MADDE 8. — Komisyon tarafından hazırlanan 

raporla belirlenen devletleştirme gerçek 'karşılığından, 
dördüncü maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre avans 
olarak ödenmiş bulunan miktar çıkarıldıktan sonra 
kalan miktarın tamamı veya taksitle ödeme öngörü
len hallerde ödenecek ilk taJksidi, ilgili bakanlıkça ra
porun kendisine verildiği tarihten itibaren on gün 
içinde haksahibi adına millî bankalardan birine yatı
rılır ve bedelin bankaya yatırıldığına ilişkin belge ile 
birlikte değer tespit raporunun bir örneği noter aracı
lığı ile devletleş'tirilen özel teşebbüsün sahibine veya 
temsile yetkili organına tebliğ edilir. Yapılan tebligat
ta, açılacak bedele itiraz davalarında husumetin yö
netileceği ilgili bakanlık ayrıca 'belirtilir. 

BAŞKAN — 8 inci madde hakkında söz isteyen 
var mı efendim?. Yok. 

8 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Dava hakkı 
MADDE 9. — Devletleştirilimesine karar verilen 

özel teşebbüsün sahibi veya temsile yetkili organı, 
devletleştirme kararının tebliğinden itibaren 15 gün 
içinde Danıştay'da iptal davası ve değer 'tespit ve tak
dir raporunun kendisine tebliğ talihinden itibaren 
otuz gün içinde özel teşebbüsün kanunî merkezinin 
bulunduğu mahallî asliye hukuk mahkemesinde tespit 
ve takdir olunan bedele itiraz davası açabilir. 

İlgili. Bakanlıkda değer tespit ve takdir raporunun 
'kendisine verildiği tarihten itibaren altmış gün içinde 
bedele itiraz davası açabilir. 

Bu Kanuna göre açılan davalar diğer davalara ter-
oihan ve İvedilikle görülür. 

BAŞKAN — 9 uncu madde hakkında görüşmek 
isteyen?... 

Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; bu madde, özel teşebbüs tarafından Da-
nıştaya dava açılması hakkındadır. Kamulaştırma ve
ya devletleştirme kanunla olacağına göre, kanun Mec
lis kararıdır. Tabiî, Meclis kararı aleyhine Danış-
taya gidilemez. O sebeple Komisyonun, bu ve mütea
kip maddeleri, kabul edilen önergenin ışığı altında, 
yeniden düzenlenmesi lazımıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Sayın Rıfat Bayazıt; buyurun. 
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RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; tasarının 9 uncu 
maddesi, «Devletleştirilmesine karar verilen özel te
şebbüsün sahibi veya temsile yetkili organı, devlet
leştirme kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde 
Danıştaya iptal davası ve» diyor. Burada «ve» dahil 
olmak üzere o kısmın madde metninden çıkarılması 
gerekir. Yüksek 'Komisyon bunu tashih etmelidir. 
Ben 'bu hususta !bir önerge verecektim,, madde sürat
li geçtiği için yetiş'tiremedim, o bakımdan arz edi
yorum; çünkü, burada bir çelişki olur. Bu, bilahara 
çıkarılacak kanunun Anayasaya aykırı olup olmadığı 
Anayasa Mahkemesince denetlenir; artık çıkan ka
nunların denetlenimesi Danıştayın görevi dışına çık
mıştır. O 'bakımdan arz ettim. 

Saygılar sunarım. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. • 
Başka söz isteyen sayın üye?... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, bir öner
ge hazırlanıyor efendim, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri;: 9 uncu maddeyi bir daha okuyaca
ğım; daha önce kabul ettiğimiz bir önerge doğrultu
sunda değiştirilmesünde mutlak fayda var, aksi tak
dirde tamamıyla 'bütün işler karışır. Zannediyorum 
arkadaşların bu yönde önerge hazırlık çalışmaları 
var. Konu şu : Malumunuz olduğu üzere, 9 uncu mad
de dava hakkıyla ilgilidir. Söz konusu madde aynen 
şöyle der : 

«MADDE 9. — Devletleştirilmesine karar veri
len özel teşebbüsün sahibi veya temsile yetkili orga
nı, devletleştirme kararının tebliğinden itibaren 15 
gün içinde Danıştayda iptal davası ve değer tespit ve 
takdir raporunun kendisine tebliğ tarihinden itibaren 
otuz gün içinde özel teşebbüsün kanunî merkezinin 
'bulunduğu mahallî asliye hukuk mahkemesinde tes
pit ve takdir olunan bedele itiraz davası açabilir.» 

Değerli arkadaşlarım; 'bu aynen geçtiği takdirde, 
malumunuz olduğu üzere, kabul edilen 3 üncü mad
de ile devletleştirilen teşebbüsler ancak kanunla tes
pit edilebilir. O zaman, kanunla kabul edilen bir dev
letleştirmeye karşı Dianıştayda dava açma durumunu 
doğurur ki, böyle bir' şeyin düşünüllmesi bile mantığa 
uygun değildir. Ancak, takdir olunan bedele bir iti
raz söz konusu ola'bilir; bunun için de zannederim 
böyle bir önerge hazırlanırsa ve bu önerge bunu bir 
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bütün olarak ortadan kaldırdığı takdirde, Komisyon 
olarak katılmamız mümkündür, katılırız. 

İkinci bir husus da; «İlgili Bakanlık da değer 
tespit ve takdir raporunun kendisine verildiği tarih
ten itibaren altmış gün içinde bedele itiraz davası (ki, 
bu tarihle ilgili olan bir unsurdur) açabilir. 

Bu kanuna göre açılan davalar diğer davalara ter-
cihan ve ivedilikle görülür» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu yönde gelebilecek olan 
bir önerge, durumu tamamıyla açıklığa kavuşturacağı 
için, katılabileceğimizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — önerge ha

zırlayıp getiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın ıriületvekilleri, bu kanun tasa

rısının bitimine çok az bir zaman kalmıştır, süremiz 
de dolmak üzeredir. Bu kanun tasarısının tamamlamp, 
oylanmasına kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza arz 
ediyorum ; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Komisyon 9 uncu maddeyle 
ilgili bir önerge hazırlıyor; bu önerge gelinceye kadar 
biz 10 uncu madde üzerinde müzakerelerimize devam 
edelim, 9 uncu maddeye sonra döneriz. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yasak işler ve eylemler 
MADDE 10. — Aşağıda yazılı işler ve eylemler ya

saktır : 
a) Devletleştirilen özel teşebbüsün sahibi ve or

takları, yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve idarecileri 
ile bunların usul ve füruğu, karı-koca veya üçüncü de
rece dahil kan ve sihri hısımlarının değer tespit ve 
takdir komisyonunda veya bu komisyon tarafından 
yaptırılacak incelemelerde görev almaları, 

b) Komisyon başkanı ve üyeleri ile bu komis
yon tarafından görevlendirilecek uzman ve bilirkişile
rin kendilerine resmen takdir edilen ücret dışında 
herhangi bir suretle çıkar sağlamaları. 

c) 'Devletleştirme kararının ilanından sonra özel 
teşebbüse ait mal ve kıymetlerin kısmen veya tama
men başkasına devir ve temliki. 

BAŞKAN — 10 uncu madde hakkında söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

10 uncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Geçersiz tasarruflar 
MADDE 11. — Devletleştirme kararının ilanın

dan sonra özel teşebbüsün sahibi veya yetkili organla-
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rının, teşebbüsü borç altına sokacak veya teşebbüs ma
melekinin azalmasına neden olacak nitelikteki ivazlı 
ve izasız bütün tasarruf ve işlemleri geçersizdir. 

BAŞKAN — 11 inci madde hakkında söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

11 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Görevli kişilerin suçları ve cezalar 
MADDE 12. — Bu Kanuna göre görevlendirilen

lerden suç işleyenler Devlet memuru gibi cezalandırı
lırlar. Şu kadar ki verilecek cezalar o suç için muayyen 
olan cezanın yarısından az olmamak üzere iki katı
na kadar artırılır. 

Fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç 
teşfcil etmediği takdirde bu Kanunun 10 uncu madde-' 
sine aykırı hareket edenler bir yıldan iki yıla kadar 
hapis ve beşyüzbin liradan binmilyon liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

12 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kaıbul 
edenler... Etmeyenler... 12 nci ımadde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 

MADDE 13. — Bu Kanunda kurutması öngörü
len komisyonun üyelerinin kimlerden oluşacağı, 'bun
lara ödenecek yolluk ve ücreter, komisyon çalışma
ları ile ilgili giderler, komisyonun toplanma usul ve 
esaslan ile bu Kanunun uygulanmasını gösteren di
ğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde görüşmek 
isteyen?.. Yok. 

13 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenlef... 13 üncü madde ka
bul edilmiştir. 

Efendim, 9 uncu maddeye tekrar geçiyoruz. Bu 
maddeı hakkında bir önerge var okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 167 sıra sayılı kanun tasarı

sının 9 uncu maddesinin aşağıda belirtilen şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Mustafa Uğur Ener 
Zonguldak Kütahya 

Mümtaz Güler Alpaslan Pehlivanlı 
Uşak Ankara 

Eyüp Işık tlyas Aktaş 
Trabzon Samsun 

Madde 9. — Devletleştirilmesine karar verilen 
özel teşebbüsün sahibi veya temsile yetkili organı, 
değer tespit ve takdir raporunun kendisine tebliğ ta
rihinden itibaren otuz gün içinde özel teşebbüsün ka
nunî merkezinin bulunduğu mahallî asliye hukuk 
mahkemesinde tespit ve takdir olunan bedele itiraz 
davası açabilir, 

İlgili bakanlık da değer tespit ve takdir raporu
nun kendisine verildiği tarihten itibaren altmış gün 
•içinde bedele itiraz davası açabilir. 

Bu Kanuna göre açılan davalar diğer davalara ter-
cihan ve ivedilikle görülür. 

BAŞKAN — Bu konuda bir önerge daha var, onu 
da okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
167 sıra sayılı tasarının 9 uncu maddesinin 1 inci 

fıkrasının 2 nci satırının «ve» ye kadar kısmının mad
deden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Rıfat Bayazıt Ferit Melen 
Kahramanmaraş Van 

Mehmet Arif Atalay Ertuğrul Gökgün 
Adıyaman Aydın 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, biz 1 inci önergeye katılıyoruz efendim. Bu 
nedenle önergemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bayazıt önergesini 
geri aldığından, itlik okunan önergeyi işleme koyuyo
ruz. 

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir, 

9 uncu maddeyi bu önerge doğrultusunda düzen
lenmiş haliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 9 uncu madde kabul edil
miştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Yürürlük 
MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer, 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
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Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenle"... 15 inci madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı? 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Leh

te söz istiyorum. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Söz 

istiyorum. 
BAŞKAN —- Lehte Sayın Çorapçıoğlu'nun sözü 

var, ona söz vereceğim, sonra Sayın Bayezit size söz 
vereceğim. Sayın Bayezit, lehte mi konuşacaksınız, 
aleyhte mi? 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Esas
ta lehte, şekilde aleyhte. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, buyurunuz. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilileri; görüşülmekte olan 
tasarının 3 üncü maddesi hakkında verilmiş bulunan 
önergeler, Sayın Başbakanın da yardımları ile Yüce 
Mecliste kabul edilmeyip, bu yetki doğrudan Ba
kanlar Kuruluna verilmiş halde 'kalsaydı, samimiyet
le ve açıklıkla itiraf ediyorum ki, ret oyu verecektim. 
Ancak sizler gibi, milletin oyları ile buraya gelmiş ve 
millet iradesinin tecelligâhı olan bu yerde görev al
mış bir arkadaşınız olarak şahsen ve, Milliyetçi De
mokrasi Partisi olarak Yüce Meclisin yetkililerine 
son derece saygılı ve bunları korumakta son derece 
titiz davrandığımızı herhalde hepiniz müşahede et
miş bulunmak'taısınızdır. Daha evvelce bazı kanunlar 
vesilesi ile yapmak imkânını bulduğumuz konuşma
larda da, hepimizin bu noktaya azamî dikkat sarf 
etmesi gerektiğini, haddimiz olmayarak ifade etmiş 
bulunduk. 

3 üncü maddenin değişmesi ve devletleştirme gibi 
çok önemli bir konunun, Anayasanın ruhuna ve espri
line ve hatta İktidar Partisinin felsefesine de uygun 
olarak kanunla yapılabileceği hükmünün getirilmiş 
olması karşısında, bu değişiklikler muvacehesinde 
ve >bu değişiklikler dolayısıyla mevcut tasarıyla beyaz 
oy vereceğimi saygıyla arz ederim arkadaşlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğlu. 

Sayın Bayezit, aleyhte "konuşabilirsiniz, buyuru
nuz. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Öz
de lehte, şekilde aleyhte. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başba
kanın bana hediye ettiği bir kitap var; huzurunuzda, 
Genel Kurulda imzalayarak lütfettiler. O kitapta Mı
sır Valisine Halifenin «Hatadan dön» emri var. Sa
yın Başbakanı, bu kanun nedeniyle, hatayı görüp, 
ikazları olumlu değerlendirip, hatadan döndükleri için 
kutluyorum. (HP sıralarından alkışlar). Temenni 

j ediyorum, bu hayırlı bir başlangıç olsun. 

Arkadaşlar, biz, devletleştirilecek olan işletmele
rin, Yüce Meclisin iradesiyle çıkacak bir kanunla ta
yin edilmesi esasının getirilmesi nedeniyle, kanunun 
yanındayız. Ancak tabirimi, benzetmemi yine bağış
layın ve Yüce Meclisin manevi kişiliğine hiçbir za
man saygısızlık diye telakki etmeyin; ilkokul 5 inci 
sınıf demeyeceğim de, orta mektep 2 nci sınıfta öğ
retmen, tatbiki bir yurt bilgisi dersi verseydi, böyle 
bir kanun yaparlardı arkadaşlar. 2 nci maddeyi ka
bul ettiniz. Bizim, metinden çıkarılmasını önermemize 
rağmen 2 nci maddeyi kabul ettiniz. Sanki bu kanu
nu, Anayasanın 47 nci maddesindeki tahdidi yetkiye 
rağmen, (47 nci madde bu kanunda, devletleştirmede 
para keyfiyetinin tedvin edilmesini öngörüyor) bir 
anadevletleştjrme kanunu haline getirdiniz; sanki bir 
kamulaştırma kanunuymuş gibi. Şimdi soruyorum; 2 
nci madde bu kanunda mevcutken, yeni çıkarılacak 
kanunda bu maddeye aykırı hüküm getirme mecbu
riyetini bundan sonraki Meclise yüklemiyor musu
nuz? Ö halde, 2 nci maddedeki ısrar ne idi? 

Yine, 3 üncü maddede kanunla devletleştirmeyi 
kabul ettiğimize göre, kanunun adındaki «Özel Te
şebbüslerin Devletleştirilmesi Usul ve Esasları» şek
lindeki ibarenin, kanunun 4. üncü maddesindeki «Dev
letleştirme kararının Resmî Gazetede ilan edildiği ta
rihteki» tabirinin hukukî izahı var mıdır arkadaşlar? 
Devletleştirme kararı ilan edilmeyecektir, kanun ilan 
edilecektir. 

Yine, 12 nci maddedeki, «Devletleştirme kararı
nın ilanından sonra» diye başlayan ve bu tabiri ihti
va eden madde; bu nedenlerle esasta, özellikle dev
letleştirilecek müesseseleri kanuna bağlayan değişikli
ği kabul etmemiz nedeniyle, biz bu yasanın yanında
yız. Ancak, bir mahzur görmezlerse, (ne Komisyon
dan rica edeceğim, ne Sayın Bakandan rica edeceğim, 
ne Genel Kuruldan rica edeceğim, Sayın Başbakan
dan rica edeceğim) bu akşam şu maddesi geri alın-
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sın, bu akşam bu tedvin hataları düzeltilsin. Beyefen
di, gülerler yarın bize. «Devletleştirme kararının ila
nı» diye bir madde geçmişse, gülerler bize. Eğer lüt-
fedilirse, şu değişiklikler de yapılsın, bir tedvin hata
sına düşmeyelim ve ondan sonra dört başı mamur 
bir kanun çıkaralım; ama «Hayır» derseniz, devlet
leştirilecek müesseseyi kanuna bağlamamız nedeniyle, 
bu hataları sinemize çekerek kanuna beyaz oy vere
ceğiz. 

Saygılarımı sunarım. (HP ve MDP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oyla
manın oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak 
suretiyle, yapılmasını oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında oy pusulası bulunmayan sayın milletve
killeri, beyaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim çevre
sini ve oyunun rengini yazıp, imzalamak suretiyle oy
larını kullanabilirler. 

» , . İ İ - . 19S4 O: 1 

Sayın bakanlarımızdan kimin adına vekâleten oy 
kullandığını belirterek yazmalarını rica ederim. 

(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
Kupaları kaldırın. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN —- Oylama neticesini açıklıyorum : 
Oylamaya 300 milletvekili katılmış; 278 kabul, 19 

ret, 2 çekimser ve 1 geçersiz oyla kanun tasarısı ka
bul edilmiştir. 

Bu sonuca göre tasarı kabul edilmiş Ve kanunlaş
mıştır. (Alkışlar) 

Çalışma süremiz dolmuştur. 10/4, 10/5 esas nu
maralı Meclis Araştırması önergeleri üzerindeki ön-
görüşmeyi yapmak ve sözlü sorularla, kanun tasarı 
ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 21 Kasım 1984 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.15 

..«» 
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SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, gün

lük bir gazeteye haber konusu olan bir Devlet me
murunun durumuna ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin'in yazılı cevabı (7/217) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Turgut Özal tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Davut Abacıgil 

Balıkesir Milletvekili 

2 Eylül 1984 Pazar günü yayınlanan Bulvar Ga
zetesinde, 18 yıllık bir Devlet memurunun, bugünkü 
enflasyon durumu karşısında dört çocuğu ile ailesini 
geçindirebilmek için pazar artıklarını topladığı fotoğ
rafla tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu duruma düşmüş bir memurun Devlet şerefiy
le kendi şerefini nasıl koruyabileceği ve Devlete' sa
lim kafayla hizmet verebileceği düşündürücüdür. 

1. Bu konuda görüş ve düşünceleriniz nedir? 
2. Bu duruma çare olarak neler düşünülmekte

dir? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol 16 Kasım 1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : BÜMKO-KY-10-115570-
610/34100 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil tarafından 

T.B.M.M. Başkanlığına verilen ve Başbakanlık Ma
kamının 22.10.1984 tarih ve K. K. Gn. Md. 18/106-
400/06689 sayılı yazısının ekinde bir örneği Bakanlı
ğıma gönderilen yazılı soru önergesinde yer alan hu
suslara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 

1. Bilindiği üzere, memurlar ve diğer kamu gö
revlilerinin malî ve sosyal hakları yürürlükteki per
sonel kanunları ile Bütçe Kanunları ve Bakanlar Ku
rulu kararlarıyla belirlenmektedir. 

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin çalışma
larında etkinliği artırmak ve malî ve sosyal hakların
da iyileştirmeler yapmak üzere, 24.4.1984 tarih ve 
2999 sayılı Kanunla Bakanlar Kuruluna Kanun Hük
münde Kararname çıkartma yetkisi verilmiştir. 

Bu yetkiye dayanılarak çıkarılan 26.6.1984 tarih 
ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile per
sonel kanunlarının malî hükümlerinde önemli değişik
likler yapılmıştır. Bu değişikliklerden bazıları şu şe
kildedir. 

A) Memur maaşlarına uygulanacak katsayıyı ma
lî yılın ikinci yarısında değiştirmeye Bakanlar Kuru
lu yetkili kılınmış ve 26.6.1984 tarih ve 84/8229 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 1984 malî yılının ikinci 
yarısı için katsayı 40'dan 41'e çıkarılmıştır. 

B) Çalışmayan eş ve çocuklar için aile yardımı 
ödeneğinin 25 gösterge rakamının aylık katsayısı ile 
çarpımı sonucu elde edilecek miktar üzerinden öden
mesi öngörülmüştür. 

C) 26.6.1984 tarih ve 84/8229 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile ayrıca; 

— Özel hizmet tazminatı oranları yükseltilmiştir. 
— Tazminat ve zamların (yan ödemelerin) öden

mesinde uygulanacak katsayı 11'den 12'ye çıkartıl
mıştır. 

— Yakacak yardımı 7 500 TL. iken, 9 500 TL. 
olarak belirlenmiştir. 

Yapılan bu düzenlemeler sonucunda yazılı soru 
önergesinde söz konusu edilen 18 yıllık hizmeti bu
lunan ve 4 çocuğa sahip Devlet memurlarından ilko
kul, ortaokul ve lise mezunlarının maaşlarında mey
dana gelen artışlar şu şekilde olmuştur. 

a) 18 yıllık hizmeti bulunan 4 çocuklu ve 8 inci 
derecenin 1 inci kademesinden maaş almakta olan 
ilkokul mezunu bir Devlet memurunun eline 1983 
yılında asgarî net 22 321 TL. geçmekte iken, 1984 
Malî Yılı Bütçe Kanunu ile bu miktar % 20,8 ora
nında artırılarak 26 976 TL.'ye yükseltilmiştir. 

241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 84/ 
8229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan dü
zenlemelerle 1.7.1984 tarihinden itibaren % 12,9 ora
nında artış sağlanarak maaşı 30 458 TL.'ye yüksel
tilmiştir. Böylece, 1983 yılma göre ele geçen miktar
daki toplam artış oranı % 36,5 olmuştur. 

Ayrıca, 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ile 
öngörülen düzenlemelerle % 20,4 oranında bir artış 
daha sağlanarak bu memurun maaşının 36 684 TL.' 
sına yükselmesi sağlanacaktır. 

b) 18 yıllık hizmeti bulunan 4 çocuklu ve 7 nci 
derecenin 2 nci kademesinden maaş alan ortaokul 
mezunu bir Devlet memurunun eline 1983 yılında as
garî net 23 584 TL.'sı geçmekte iken, 1984 Malî Yılı 
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Bütçe Kanunu ile bu miktar % 21,2 oranında artırı
larak 28 603 TL,'ye yükseltilmiştir. 

Yapılan yeni düzenlemelerle aynı memurun maa
şında 1.7.1984 tarihinden itibaren % 12,3 oranında 
artış sağlanmış -ve bu memurun maaşı 32 126 TL.'ye 
yükseltilmiştir. Böylece 1983 yılına göre, ele geçen 
miktardaki toplam artış oranı % 36,2 olmuştur. 

1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile % 20,4 oranın
da bir artış daha sağlanarak maaşının 38 691 TL. 
sına ulaşması mümkün olacaktır. 

c) 18 yıllık hizmeti bulunan 4 çocuklu ve 6 ncı 
derecenin 3 üncü kademesinden maaş alan lise me
zunu bir Devlet memurunun eline 1983 yılında asgarî 
net 25 335 TL.'sı geçmekte iken bu miktar 1984 Ma
lî Yılı Bütçe Kanunu ile % 21,7 oranında artırılarak 
30 857 TL.'ye ve 1.7.1984 tarihinden itibaren de % 
11,6 oranında artış ile 34 436 TL.'ye yükseltilmiştir. 
1984 yılındaki toplam artış oranı bir önceki yıla gö
re % 35,9 olmuştur. 

» 
1985 Malî Yılında ise % 20,4 oranında bir artışla 

41 468 TL. sına ulaşması sağlanacaktır. 
Yapılan açıklama ve verilen örneklerden de anla

şılacağı gibi Devlet memurlarının malî ve sosyal hak
larının iyileştirilmesi yönünde düzenlemelerin kısa sü
rede gerçekleştirilmesi için T.B.M.M. tarafından ka
bul edilen Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan 241 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bakanlar Ku
rulu Kararıyla, yeni malî yıl beklenilmeden bütçe 
imkânları çerçevesinde azamî iyileştirme yapılmış bu
lunmaktadır. 

2. Yukarıda açıklanan imkânların yanında 
2.2.1984 tarih ve 2978 sayılı Ücretlilere Vergi ladesi 
Hakkında Kanun ile Devlet memurları ve diğer üc
retlilerin gelirlerinde sağlanmış bulunan artışların da 
dikkate alınması gerekir. 

3. Devlet memurları ile diğer kamu personelinin 
malî durumlarını iyileştirmenin en sağlıklı yolunun 
Hükümetimizce uygulanmakta olan istikrar progra
mı ve diğer ekonomik politikaların da başlıca hede
fini teşkil eden enflasyon oranım düşürmek olduğu, 
kamu görevlilerinin malî ve sosyal haklarında ancak 
bu takdirde daha yüksek artışlar sağlanabileceği dü
şünülmektedir. 

4. Diğer taraftan 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ile öngörülen düzenlemelerle Devlet memur
larının gelirlerindeki artış oranlarının bütçe imkânla
rı çerçevesinde enflasyon oranının altında kalmama
sı amaçlanmış, malî haklarda 1985 Malî Yılının ikin
ci yarısı içinde de bütçe imkânları ve ekonomik ge

lişmeler dikkate alınarak ilave iyileştirmeler yapılma
sı hedef alınmıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, EğUim Yöneticiliği 
ve Denetçiliği Bölümü öğrencilerine ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim GençUk ve Spor Bakanı M, Vehbi Din-
çerler'in yazılı cevabı (7/218) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ^Eği
tim Yöneticiliği ve Denetçiliği» bölümü öğrencilerini 
.(ki !bu öğrenciler yurdun çeşitti yörelerinde çalışan 
ilkokul öğretmenleridir) çalıştıkları görevlerinden isti
fa etmeleri koşuluyla okumaya zorlamak neden ge
rekmektedir? 

Soru 2. Bu ilkokul öğretmeni öğrencileri, ya 
maaşlı izinli yaırlut da maaşsız izinli kaîbul edip oku
malarının sağlanması olanaklı değil imi? 

Soru 3, iBu öğrencilerden çoğu da bir yuva sa
hibi olduğuna ve ilerde yine Millî Eğitim kadroların
da çalışacaklarına göre halen 140 kadar olan bu ki
şileri istifa suretiyle okumaya mecbur etmek onları 
mağduriyete mahkûm etmek olmaz mı? 

TC 
Milö Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 15 .11 . 1984 
İlköğretim Genel Müdürlüğü 

Sayı: 243. EĞT. Şb. MU. 81 V •: 9539 
27256 

Konu : Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi öğrencileri 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 

tLÖl : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliğinin 16.10.1984 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 7/218-2030/07831 sayılı yazısı. 

1. Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalhantoğlu' 
nun, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yö
neticiliği ve Deneticiliği Bölümü öğrencilerinin maaş-
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lı, ya da maaşsız izinli sayılımaları hakkındaki soru 
önergesi incelenmiştir. 

2. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 49 
uncu maddesi gereğince, İlköğretim Müfettişi ihtiyacı
nı karşılamak amacıyla 1981-1982 öğretim yılından 
itibaren Gazi Üniversitesi Eğitim Bölümü öğrencileri
ne maaşlı izin 'verilmiştir. 

Ancak, uygulamada bazı güçlüklerıle karşılaşılmak
tadır. Şöyleki; 

a) Maaşlı-izinli olarak öğrenimlerini sürdüren öğ
rencileri denetimde güçlük çekilmiş bir kısım öğren
ciler, ilgili dairenin (İlköğretim Genel Müdürlüğünün) 
bilgisi dışında yurt dışında öğretmen olarak görev al
mak üzere sınavlara girmiş ve Bakanilıkkrarası Ortak 
Kültür Komisyonunca bu görev için seçilenler yurt 
dışında görevlerine başlamışlar, bunlar için ayrıca ip
tal onayları alınması durumu ortaya çıkmıştır. 

|b) 'Maaşlı-izinli öğrencilerden mezun olanlardan 
ilköğretim Müfettişi olarak atanmak üzere güvenlik 
soruşturmaları yaptırıldığında bir kısmının soruştur
ması olumsuz gelmiş ve bu öğrenciler maaşlı-izinli öğ
renimden sfonra eski görevlerinde 'kalmışlarıdır. 

c) Eğitim Bölümünde okuyan öğrencilerin maaş
lı-izinli sayılmaları aynı okulun diğer bölümlerinde ve 
hatta değişik üniversitelerin birçok fakültelerinde oku
yan öğretmen menşeli öğrencilerin bazı haklar talep 
etmelerine yol açmıştır. Bakanlığımıza yoğun başvu
rular olmuştur. Bu güçlükler sebebi ile İlköğretim Mü
fettişine duyulan ihtiyacın başka kaynaklardan karşı
lanması zaruretini ortaya çıkarmış ve «İlköğretim Mü
fettişleri Tayin ve Nakil Yönetmeliğinin» 10 uncu 
maddesi uyarınca 'kurslar düzenlenmiştir. 

3. 1984-1985 öğretim yılında sözü edilen bölüme 
kayıt yaptıran öğretmen-öğrencilerin; 

a) Yukarıda sözü edilen uygulama güçlükleri, 
b) öğretmenlerin Yurt içinde Hizmetiçi Eğitim 

Yoluyla Yetiştirilmeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 7 
nci maddesinde idaire kontenjan tespiti yapıma yetkisi 
olan Müdürler Komisyonunun 179 sayılı Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kındaki Kanun Hükmünde Kararname ile fiilen kal
dırılması, 

c) Yine aynı Kanun Hükmünde Kararname uya
rınca ilköğretim Müfettişi ataması yapılmaması ve 
konu ile ilgili Bakanlıkta çalışmaların devam etmesi, 

d) Bakanlığımızın İlköğretim Müfettişine duyulan 
İhtiyacın bulunmaması, aksine öğretmen açığının bu
lunması, ilgililere aylıklı izin verildiği takdirde, bu açı
ğın daha. da büyümesi,-yeni öğretmen ataması yapıl

ması ve bunun da sınırlı imkânları bulunan bütçeye 
yük getirmesi gibi hususlar dikkate alındığında sözü 
edilen personele aylıklı izin verilmesi mümkün görül-
memek'teidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

(Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Baklamı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
sivil savunma ve olağanüstü hal mevzuatının birleşti
rilmesine ilişkin Millî Savunma ve İçişleri bakanların
dan sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un ya
zılı cevabı (7/228) 

Türkiye İBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma ve İçişleri 

bakanları tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim; 

Saygılarımla. 
Hilmi NaUbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Gerek sivil savunma gerekse 'olağanüstü 
hal mevzuatı «yasa, yönetmelik, tüzükler» çok çeşitli 
ve karmaşık olduğundan bütün bu ilgili mevzuatı göz
den geçirip bir yasa halinde toplamayı yararlı bulur 
musunuz? 

Soru 2. Halihazır mevzuata göre kurulu teşkilat
ların günün koşullarını da göz önüne alarak bazı uy
gulama yapmalarını ve deneyimlerini yinelemelerini 
yararlı bulur musunuz? 

Soru 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının sivil sa
vunma örgütleri ve araç-gereç eksikleri saptanmış mı
dır? Saptanmış ise giderilmiş midir? 

Soru 4. Özel kurum ve kuruluşlar da bu gibi ör-
güt-araç-gereç eksiklerini gözden geçirmekte midir? 
Bunlar üzerinde bu konuda denetimler sürdürülmekte 
midir? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 19.11.1984 

Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü 

Sayı : Pl. Koor. 811-1.1,-
84/234 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 Kasım 1984 tarih ve 7/228 - 2151/08333 

sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın

dan; sivil savunma ve olağanüstü hal mevzuatının 
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birleştirilmesi konusunda vermiş olduğu soru öner
gesi ile ilgili cevabımız aşağıya çıkarılmıştır : 

Cevap 1. Anayasaya dayalı olarak 25.10.1983 ta
rih ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 27.10,1983 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kanunun amacı tabiî afet, tehlikeli salgın has
talıklar veya ağır ekonomik bunalım, Anayasa ile ku
rulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hür
riyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet 
hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması ve
ya şiddet olayları sebebiyle bozulması durumlarında 
olağanüstü hal hükümleri belirlemektir. 

Olağanüstü Hal Kanununun 12, 13, 16, 17 ve 34 
üncü maddelerine göre Olağanüstü Hal Kurul ve Bü
rolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin 
Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetme
lik 21.2.1984 tarih ve 84/7778 sayı ile Bakanlar Ku
rulunca kararlaştırılmış, Nisan 1984 tarihinde Ola
ğanüstü Hal Yönergesi Başbakanlıkça yürürlüğe ve 
uygulamaya sokulmuştur. 

Olağanüstü hal mevzuatı çeşitli ve karmaşık ol
mayıp; bütünlük, sadelik, uygulamada birlik arz et
mektedir. 

Uygulamadan doğan teklifler Başbakanlık Ola
ğanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Başkanlığına bil
dirilmektedir. 

Olağanüstü Hal Mevzuatı, 2935 sayılı Kanunun 
amaç kısmında da belirtildiği gibi sivil savunma ko
nularından tamamen ayrıdır ve olağanüstü hallere in
hisar eder. 

Sivil savunmanın görev alanına giren hizmet ve 
faaliyetler ayrı kanun, tüzük ve yönetmeliklerle dü
zenlenmiş bulunmaktadır. 

Sivil savunma düşman taarruzlarında, tabiî afetler
de ve büyük yangınlarda halkın can ve mal kaybını 
en aza indirmek, önemli resmî ve özel tesis ve te~-" 
şekküllerin korunması, yurt savunmasının sivil halk 
tarafından desteklenmesinin sağlanması, cephe gerisi 
maneviyatın korunması amacıyla yapılacak koruyu
cu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerdir. 

Bu sebeplerle Olağanüstü Hal Mevzuatının Sivil 
Savunma Mevzuatıyla birleştirilmesi mümkün görüle
memiştir. 

Cevap 2. Yürürlükteki Sivil Savunma Mevzua
tına göre kurulmuş bulunan sivil savunma teşkilleri 
her yıl Bakanlığımızca yayımlanan eğitim direktifi ile 
belirtilen esaslar doğrultusunda yurt düzeyinde eği
timlerini yapmakta, bu eğitimlerin sonunda da öğren
diklerini tatbikatlarla pekiştirmektedirler,. Ayrıca ön

ceden planlanan illerde örnek; plan, müşterek servis 
ve yangın tatbikatları da yaptırılmaktadır. 

Sivil savunma teşkillerinde görev alan yükümlü
ler bdlli yaş grupları dikkate alınmak suretiyle her yıl 
gençleştirilmektedir. 

Ayrıca her an hizmete sevk edilebilmek amacıyla 
«Sivil Savunma Birlikleri» kurulması çalışmaları sür
dürülmektedir. Bu birliklerde görev alacak personelin 
ihtiyaç fazlası erlerden teşkil edilmesi öngörülmek
tedir. 

Olağanüstü hal konusundaki teşkilatlanma 
27.10,1983 tarihinde yürürlüğe giren 2935 sayılı Ola
ğanüstü Hal Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan 
Yönetmelikle düzenlenmiştir. 

Görev alanlarının değişik olması nedeni ile müş
terek uygulama mümkün görülememektedir. 

Cevap 3, 4. 6/3150 Karar Sayılı «Sivil Savunma 
ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü» nün 56 ncı 
maddesine göre kamu ve özel kurum ve kuruluşlar
da sivil savunma teşkilleri kurulmuş 'bulunmaktadır. 
Teşkiller o müessesede çalışan personelden oluşturul
maktadır. 

Kamu ve özel kurum ve kuruluşların sivil sa
vunma teşkillerinin araç - gereçlerinin neler olduğu 
6/3150 karar savılı «Sivil Savunma ile İlgili Şahsî Mü
kellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve 
Diğer Hizmetler Tüzüğü» ne ekli listelerde belirtil
miştir. Bu listeye Bakanlığımızca günün şartlarına gö
re yeni ilaveler yapılmaktadır. 

Bu araç - gereçler aynı Tüzüğün 19 uncu mad
desine göre ilgili kuruluşların bütçelerine konulan 
ödeneklerle temin edilmektedir. 

Kamu ve özel kurum ve kuruluşların sivil savun
ma planlarında tüzük eki 'listede belirtilen araç - ge
reçlerin tedarikine ilişkin olarak bütçe imkânlarıyla 
orantılı tedarik programı da yer almaktadır. Söz ko
nusu planlar yukarıda belirtilen Tüzüğün 68 inci mad
desi gereğince valiliklerce uygun bulunduktan sonra 
ilgili bakanlıkların, özel sektöre dahil müesseselerin 
planları da ilgili valiliklerin onayı ile tamamlanmak
tadır. 

Yapılan sivil savunma planlarında araç - gereç
lerin tespit edilip edilmediği, tespit edilen araçların 
temin edilip edilmediği mülkî amirler veya görev
lendireceği personel tarafından denetlenmektedir. Ay
rıca kamu ve özel kurum ve kuruluşların yetkili amir
leri ile bu kurum ve kuruluşların bağlı bulundukları 
bakanlıklarca da gerekli denetimler yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Dünya Bankasından alınan yardımlardan ne ka
darının Erzurum'da kırsal kalkınma kredisi olarak 
kullandırıldığına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy 
İsleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı (7/229) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köy iş

leri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilimi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Dünya Bankasından alınan yardımların 
kırsal kalkınma kredisi olarak kullanılması uygulan
masının uygun ve amaca yönelik, hiçbir haksizlik ve 
iltimaslı dağıtıma dönüşmeden yapılıp yapılmadığını 
tetkik ve tahkik ettirmeyi1 yaptırır mısınız? 

Soru 2. Örneğin; Erzurum İli ve ilçelerinde bu 
incelemeyi yaptırır mısınız.' 

Soru 3. Erzurum ili ve ilçelerinde kırsal kalkın
ma fonu uygubmasını gerçekleştiren örgüt ve bu ör
gütte çalıştırılanlar ile bunlara ödenen ücretler ne
lerdir? 

Soru 4. Erzurum ilinde ve ilçelerinde bu örgü
tün emrine verilen araç - gereç İle bu örgüt için ki
ralanan yerler ve bu yerlerin kiraları ne kadardır? 

Soru 5. Erzurum İli ve ilçelerinde Dünya Ban
kası kredisinden yapılan masraf ile bu krediden kır
sal kalkınma için kullandırılan krediler miktarı top
lam olarak ne kadardır? 

Soru 6. Erzurum İlinde bir parti il başkanına 
bu fondan 860 milyon lira kredi kullandırıldığı doğ
ru mudur? 

TC 
Tarım Orman ve Köy 20.11.1984 

işleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-1575 
Konu : Yazılı soru önergesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Gen. Sek. K. K. Da. Bşk. lığının 5 Kasım 

1984 tarih ve 7/229-2152/08334 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın

dan Bakanlığıma yöneltilen «Dünya Bankasından alı
nan yardımlardan ne kadarının Erzurum'da kırsal 
kalkınma projesi kredisi olarak,kullandırıldığı» hak-
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kındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim 
edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy 
işleri Balkanı 

Erzurum Milletvekili Saym Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

Cevap : Erzurum Kırsal Kalkınma Proje Ofisin
de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ça
lışan 1 müdür, maaşı FAO tarafından ödenen 1 mü
dür yardımcısı, yabancı uzmanlar, Erzurum Top-
raiksu Teşkilatından maaş alan 1 proje memuru, Özel 
idareden maaşlarını alan 1 tercüman, 2 şoför ve 2 
odacı istihdam edilmektedu*. 

Erzurum/YSE hizmet binasında hiçbir ücret öde
meden çalışmalarını sürdüren Proje Ofisine 4 adet 
binek oto tahsis edilmiştir. 

Proje uygulamasında, çiftçilere TC Ziraat Ban
kası aracılığıyla işletme ve yatırım olarak kısa, orta 
ve uzun vadeli kredi dağıtımı öngörülmektedir. Ba
kanlığımızın bu konudaki katkısı, sadece kredi talebi 
için gerekli çiftlik geliştirme planlarının hazırlanma
sı safhasında çiftçilere yardımcı olmak, yani teknik 
hizmet vermektir. 

30 Ekim 1984 tarihi itibariyle TC Ziraat Banka
sınca kullandırılan toplam kredi miktarı 884 389 274 
TL.'dir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy 
işleri Bakam 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Dursunbey İlçesine bağlı köylerde halıcılık 
kursu açılmasına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'in yazılı ceva
bı (7/235) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köy işleri 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ederim. 

Davut Abacıgil 
Rafldcesür Milletvekili 

Dursurtbey İlçesi köylerinde yaşayan vatandaşla
rımızın gelir kaynakları hemen hemen hiç durumun
dadır. Yöre halkını kalkındırmak ve yurt ekonomisi
ne katkılarını sağlamak dolayısıyla işsizliği önlemek 
için burada: 
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a) Genç kızların iş sahibi olması için halıcılık 
kursu açılması, 

b) Her aileye (isteyenlere) halı tezgâhı veril
mesi, 

c) Halıcılık için hah ipi verilmesi, 
Konularında; 
1. Başkanlığınızın görüşü nedir? 
2. Bu konularda projenizin bulunup bulunmadı

ğının bildirilmesi. 

TC 
Tarım Orman ve Köy 20.11.1984 

İşleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-1574 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K. K. Dai. Bşk. lığının 5 Kasım 

1984 tarih ve 7/235-2183/08434 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil tarafından 
Bakanlığıma yöneltilen «Balıkesir - Dursunbey İl
çesine bağlı köylerde halıcılık kursu açılması» hak
kındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim 
edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tanım Orman ve Köy 
İşleri Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil'in Yazılı 
Soru Önergesinin Cevabı 

Cevap : Balıkesir İline- bağlı köylerde bugüne ka
dar 74 adet clddkusu halıcılık kursu açılmış ve bu 
kurslardan 1 360 genç kızımızın sanat sahibi olması 
sağlanmıştır. Bunlardan 235'i Dursunbey İlçesinde 
açılan halıcılık kurslarından mezun olmuşlardır. 

Bakanlığımızca köylerimizde elsanatHarı üretimi
nin artırılması maksadıyla talep eden her köyde ha
lıcılık kursu açılabilmektedir. 

Yıllık programlar halinde uygulanan 'bu kursla
rın, talep edilmesi halinde Dursunbey İlçesinde açıl
ması imkân dahilindedir. 

Kurslarımızdan mezun olanlarla, kursriyerlerimi-
ze piyasa fiyatlarının altında halı tezgâhı sağlanmak
tadır. Ayrıca kurslarımızdan mezun olanların dışın
daki aile ve şahısların da tezgâh taleplerinin karşılan
ması mümkündür. 

Eldokusu halı imalatı yapanların, yün ipi ve pa
muk iği gibi ihtiyaçlarının temini hususunda Ba
kanlığımız gereken çabayı sarfedecektir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanı 

6. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, ta
rım kredi kooperatiflerinin ithal ettiği traktörlerin 
yedek parça sorununa ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'tn yazılı 
cevabı (71236) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köy İşleri 

Baknaınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ederim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir Milletvekili 

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ka
nalı ile ithal edilen «Sema» marka traktörler yurt 
düzeyine dağılmış durumdadır. Vatandaşın bozulan 
traktörüne yedek parça bulması imkânsız hale gel
miştir. Ufak bir parça bulunamazken, komple mo
tor değiştirilmesi yönünde zorlamalar yapıldığı... 

İthalinde yedek aksamın bulundurulması ve istek
lerin bu şekilde karşılanması düşünülmüş müdür ve 
şaft konmuş mudur? 

TC 
Tarım Orman ve Köy 20.11.1984 

İşleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-1573 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K. K. Dai. Bşk. lığının 5 Kasım 

İ984 tarih ve 7/236-2184/08435 sayılı yazısı. 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil tarafından 

Bakanlığıma yöneltilen «Tarım Kredi Kooperatifle
rinin ithal ettiği traktörlerin yedek parçası» hakkın
daki yazılı sora önergesinin cevabı ekte takdim edil
mektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarımı Orman ve Köy 
İşleri Bakanı 
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Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil'in Yazılı 
Soru önergesıinin Cevabı 

Cevap : Münfesih Tarım Kredi Kooperatifleri 
Yardımlaşma Birliği Vakfı tarafından İtalya'dan it
hal edilmiş bulunan Same traktörleriyle ilgili olarak, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 29 Ocak 
1975 gün ve 15135 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
tebliğinin II net maddesine göre, ithal müsaadesi ve
rilen firma tarafından, satılacak traktörlerin amortis
man süresi içinde asgari % 10 nispetinde yedek parça 
ithal etmesi mecburiyeti 'bulunmaktadır. 

Amortisman süreleri dolmuş olmasına- rağmen, 
bahis konusu traktörler için, yedek parça ithalatına 
devam olunmakladır. 

İthal olunan ve yerli piyasada imal ettirilen yedek 
parçalar, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Mer
kez Birliğinin Ankara'daki yeddk parça deposunda 
stok edilmektedir. 

Bu parçalar, Türkiye'nin her tarafında bulunan 
Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri, tarafından, vaki talep üzerine, 
postayla dahi gönderilmektedir. 

Haziran 1984 tarihi itibariyle ilgili teşkilatımızda 
çeşitli nitelikte 46 milyon TL.'lık yedek parça stoku 
bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Ormaın ve Köy 
işleri Bakanı 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, tarım ürünleri sigortası kurulması için yapılan 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/243) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köy iş

leri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Sorduğum bir yazılı soruya 27.8.1984 ta
rih ÖRM : 2-1269 yazınızla verilen yanıtta : «Ta
rım sigortası konusu gerek Hükümet Programında 
gerekse Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yer 
almış bulunmaktadır» denmektedir. 

Tabiî şartlardan doğan gelir istikrarsızlığına kar
şı tarım ürün sigortası kurulması için Bakanlığınızda 
başlatılan gerekil çalışmalar ne zaman bitirilecektir? 

Soru 2. Yukarıki kapsamda bir yasa teklifi ne 
zaman Meclisimize sevk edilecektir? 

TC 
Tarım Orman ve Köy 20. 11.1984 

İşleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM-2-1597 
Konu : Yazılı soru önergesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K. K. Da. Bşk. lığının 12 Kasım 

1984 tarih ve 7/243-2214/08514 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen «Tarım ürünleri sigorta
sı kurulması için. yapılan çalışmalar» hakkındaki ya
zılı soru önergesinin cevabı ekte takdim edilmekte
dir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Taırıım Orman ve Köy 
işleri Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

Cevap : Tarım Ürünleri Sigortası Kanun Tasarısı 
hakkındaki çalışmalar devam etmekte olup, İkmalini 
müteakip Hükümetimizce Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulacaktır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanı 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum YSE Bölge Müdürü hakkındaki usul
süzlük iddialarının tetkik ettirilip ettirilmediğine iliş
kin sorusu ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/264) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köy İş

leri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılma
sına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. lErzurum Ilı mahallî gazetelerinden Azi
ziye Postası ve Milletin Sesi gazetelerinde Erzurum 
YSE Bölge Müdürü hakkında çıkan usulsüzlük id-
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diaları nedeniyle sunduğum önergelerime verilen ya
nıtınız, «Konunun, mahallinde tetkiki tarafımdan uy
gun görülmüştür» idi. 

Konu tetkik ettirilmiş ise sonuç ne olmuştur? 

TC 
Tarım Orman ve Köv 2Q.11.1984 

İşleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM-2-1594 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K. K. Dai. Bşk. lığının 12 Kasım 

1984 tarih ve 7/264-2242/08591 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen «Erzurum YSE Bölge 
Müdürü hakkındaki usulsüzlük iddiası» ile ilgili ya-

20 s î l 1984 O : 1 

zıh soru önergesinin cevabı ekte takdim edilmekte
dir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tamım Onmıan ve Köy 
İşleri Bakam 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

Cevap : Erzurum YSE 13 üncü Bölge Müdürü 
hakkında Erzurum'da münteşir Aziziye Postası ve 
Milletin Sesi gazetelerinin 14 Nisan 1984 ve 18 Ma
yıs 1984 tarihli nüshalarında çıkan usulsüzlük iddia
larıyla ilgili haberlerin Valilikçe yapılan inceleme so
nucunda gerçek dışı olduğu tespit edilmiştir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Ormıan ve Köy 
İşleri Bakanı 

— 353 — 

http://2Q.11.1984


T. B. M. M. B : 27 20 . 11 * 1984 O : 1 

21.6.1927 [Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Değişik 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasansına Yerilen Oyların Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye Sayısı 

Oy Verenler 

Reddedenler 
Reddedenler 

Çekimserler 

Oya Katılmayanlar 

Açık Üyelikler 

4Ö0 

298 
294 

2 
2 

100 

2 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçii 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Höcaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstün el 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sanoğlu 
ibrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım tpek 
îsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 

Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Kemal Aydar 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 
Osman Işık 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 

Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
tsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gurk an 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüzhet Goral 
Ertuğrul Gök gün 
Mehmet Özalp 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
îsmail Dayı 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
Mehmet Ali Doğuşun 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekin 

BURDUR 
Ati Kemal Erdem 

BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal İğrek 
Ahmet Sat>a)hattin öztoe'k 
Fahir Sabunıiş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
İlker Tuncay 

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

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil ibrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yidırım AUdbuluit 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 
Hilmi Nallbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karalı 
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Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik BMal 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbüz 
Kararan Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma MÜhriban Erden 
Mustafa Kemal Toğfcy 
ltorahfim Fevzi Yaman 

İÇEL 
îbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kbcalbaş 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbaaoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
Yağar Albayrak 
fenren Aykut 
ömner Necati Cengiz 
Hayrettin Elma» 
Haliü Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Yılmaz îrsan Hartürk 
Mehmet Kaflkaslıgil 
Doğan Kasaroğlu 
Attan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köaeoğlu 
Feridun Şakir öğüne 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Günseli özkaya 

Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Yılmaz önen 
özdemir Pehiivanoğtu 
Iaılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaf 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kushan 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 
Tevfik Güne* 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 
Salih Güngormez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altmok Eeen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyttkugur 
Ahmet Ekici 
MusUfa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara*a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakıref • 
Mehmet Timur Çjoar 
Muetaf a İzci 
İsmail özdağlar 
Mekin Sarıoglu 
Gürbüz Şakranla 
Münir Fuat Yancı 

MARDİN 

Süleyman Çeleni 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdeni 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş, 
İdrk Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmd önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

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

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Üyaı Aktaş 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Beratı Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
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Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Mahttııut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sevici Taştan 

ŞANLIURFA 
Veoihıi Ataklı 
Mustafa Demair 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçlili 

TEKIRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver Özcan 
Cemal Özdemir 
Talat Sangın 
Mehmet Ze'ki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

Osman Bahadır 
Mehmet Kara 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Reddedenler) 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

(Geçersiz Oylar) 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 

ŞANLIURFA 
Aziz Bülent öncel 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas (Bşk. V.) 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Metin Balıbey 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
«t. A.) 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Göksel Kalaycıoğlu 
Halil Übrahim Karal 
(Bşk. V.) 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Sudi Neı'e Türel (B.) 

AYDIN 
1. Cenap Ege <©şk. V.) 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni Islimyeli 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
tlhan Aşkın 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Maihmud Altuna'kar 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt ı(lz.) 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
tlhan Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş (B.), 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlı oğlu 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 

GÜMÜŞHANE 
İbrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahman Demirtaş 

İÇEL 
Edip özgene 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
'Saibit IBatumlu (İz.) 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
><?B.) 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferruh Ilter 
Tülay Öney 
Kemal özer (iz.) 
Aîi Tanrıyar l 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 
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ÎZMtR 
Vural Arıfcan <tz.) 
Hayrulla'h Olca '(İz.) 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 

KARS 
Muta öğün 

KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Abduraalkn Araş (B?k. V.) 

KONYA 
Sabrı Irmak 
Saffet Sert 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet Ilhami Kösem 

MANİSA 
İsmet Turhangi'l' (İz.) 

MARDİN 
Beşir Çelebiojlu 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

SAMSUN 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Ahmet Turan Soğancıojlu 
(iz.) 
M. Mükerrem Taşçaoğlu 
<P.) 

TEKİRDAÖ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Metin Oürdere 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya KazanaoUu 
Fahrettin Kurt 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Lutfullan Kayalar (t. A.) 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy <B.) 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal (İz.) 

(Açık Üy*k) 

BİNGÖL (1) 

İSTANBUL (1) 
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Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan özel Teşebbüslerin Devletleştiri-
lebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçli 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım Jpek 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 

Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 

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

400 
300 
278 

19 
2 

1 

(Kabul edenler) 

Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Göksel Kalaycıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AM Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 

Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 

Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 

Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekin 

7 BURDUR 
AM Kemal Erdem 

ÜÜRSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 

Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yajvuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 
Hilmii Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldı rır 

— 358 



GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demfirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kattıran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Söktaenıoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatoıa Mihriban Erden 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürîc 
Mehmet Kocabaş 
Durmuş Fiıkrd Sağlar 
Rüştü Kâzım Yüceden 

İSTANBUL! 
Befoiç Sadi Abbasoğlu 
B. Doğanoan Akyürdk 
Yaşar Albayralk 
îmren Aykut 
Ömer NecaiCi Cengiz 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Doğan Kasaroğlu 
Alttan Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekmel 
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Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Yılmaz önen 
özdemir PeMivanoğlu 
Turgut SunaJp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şaırdağ 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçmkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı • 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalm Araş' 
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Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek . 
Abdullah Tenekeci 

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

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 
Fahri Şahmı 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakıref e 
Mehmet Timur Çınar 
Mustafa İzci 
tsmıaiH özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Necat ©İdem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakalhoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi ©içer 
Hafit Barış Can 

srvAs 
Mahmut Karabulut 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıflkı Ataaever 
Ahmet Karaevli 
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TOKAT 
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Selim Koçaker 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Neriman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

DİYARBAKIR 
Kadir Narin 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

EDİRNE 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

(Reddedenler) 

S. Hüsamettin Konuksever 

İSTANBUL 
Mehmet Kafkaslıgü 
Günseli özkaya 
Reşit Ülker 

KARS 
Ömer Kuşhan 

ORDU 
Bahriye Üçok 

Hüsey 

KAYSERİ 
Muzaffer Yıldırım 

KONYA 
Salim Erel 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SÜRT 
Rıza Tekin 

(Çekimserler) 

1 TUNCELt 
1 Ali Rıdvan Yıldırım 

(Geçersiz Oy) 

İSTANBUL g P ; " ^ ; 
in Avni Güler >t ,,„ , 

Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoglu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 

SİNOP 
özer Gürbüz 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Akan 

UŞAK 
Yusuf Demir 

ZONGULDAK 
Muhteşem Vasıf Yücel 

-
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(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barllals (Bşlk. V.) 
Cüneyt Canver 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Metin Balıbey 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Osman Işık 
Halil Şıvgın f 

ANTALYA 
Sudi Neş'e Türel (B.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Fenni îslimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİTLİS 
Rafet tbrahimoğlu 
Kâmran tnan 
Faik Tartmcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 

Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
İlhan Aşkın 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çettin 

DENlZLt 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt (İz.) 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal 'Büyükbaş (B.) 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 
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İSPARTA 
Mustafa Kemal Toğay 

ÎÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Edip özgenç 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Sa'bit Batumlu ı(lz.) 
Möhmet Veh'bi Dinçerler 
(B.) 
Ömer Ferruh îlter 
R. Ercüment Konuıkman 
Tülay Öney 
Kemal özer (İz.) 
Ali Tanrıyar 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arikan ı(Iz.) 
Hayrulla'h Olca (İz.) 
Işılay Saygın 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KONYA 
Sabri Irmak 
Saffet Sert 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 

MANİSA 
İsmet Turhangil (İz.) 

MARDİN 
Beşir Çelebioglu 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz (B.) 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİVAS 
Yümaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
(İz.) 
•Melhmet Mükerrem 
Taşçıoğlu (B.) 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Necmettin Karadumaıı 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Lucfullah Kayalar (t. A.) 

ZONGULDAK 

Veysel Atasoy (B.) 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal (İz.) 

(Açık üyelik) 

BİNGÖL 
İSTANBUL 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
27 NCt BİRLEŞİM 

20 . 11 . 1984 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması Önergesi (10/4) 
2. — Açık Bulunan Sayıştay Başkanlığına 832 

Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Uyarınca Seçim Ya
pılması Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/460) 

3. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/601) (S. Sayısı : 154) (Dağıtma tarihi : 
14.11.1984) 

4. — tçel Milletvekili Ali lihsan Elgin'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/602) 
(S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 14.11.1984) 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Temmuz, Ağustos ve Eylül 1984 Ayları Hesabına 
Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını ince
leme Komisyonu Raporu (5/7) (S. Sayısı : 152) (Da
ğıtma tarihi : 18.11,1984) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

•6 

SÖZLÜ SORULAR 
.1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/1*69) 

3. — Zon'guldak Milletvekili Isa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına üişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

4. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, 
çay üreticilerinin siorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

5. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Fiskobirlik'in fındık üreticilerine olan borcuna ilişkin 
'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/190) 

6. — Adana Milletvekili Nuri Kofkmaz'ın, Dev
let İstatistik Enstitüsüne ve Hazine arazilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/197) 

7. — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, bir Devlet 'Bakanının doğuya yapılacak yatı
rımlarla ilgili gazetelerde yer aldığı iddia edilen be
yanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 6/207) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, A.B.D. Büyükelçimizin söylediği iddia edilen bir 
beyanatına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/211) 

10. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

11. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, 1984 
yılı hububat taban fiyatlarına ilişkin Tarım, Orman 
ve Köy İşleri Bakanından Sözlü soru önergesi (6/213) 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun enerji nakil hat
larında kullanacağı ağaç direk ihtiyacına ilişkin Baş
bakandan sözlü sıoru önergesi (6/214) 

(Devamı arkada) 
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13. — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın, işçi 
çıkarılmasının serbest bırakılması nedeniyle çalışan
ların mağduriyetlerinin önlenmesi için tedbir alınıp 
alınmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/216) 

14. — Ankara Milletvekili İsmail Sarühan'ın, ih
tira Beratı Kanununun değiştirilmesi için çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/217) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

X 2. — 21,6.1927 Tarihli ve lll'l Sayılı Askerlik 
Kanununun Değişik 10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/614) (S. Sayısı : 160) (Dağıtma ta
rihi : 15.ill.1984) 

X 3. — Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Haller
de, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan özel Teşebbüsle
rin Devletleştirildbilmesi Usul ve Esasları Hakkında 

Kanun Tasarısı ve Anayasa; Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/618) (S. Sayısı : 167) '(Dağıtma tari
hi ; 18.11,1984) 

4. — Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine 
Dair Tarım Reformu Kanunu Tasansı ve Tarım, Or
man ve Köy İşleri Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sa
yısı : 168) (Dağıtma tarihi : 18.11.1984) 

5. — Balıkesir ıMilleitvekili Davut AbacıgiTin, 
21.6.1934 Tarih ve 2525 sayılı Soyadı Kanununa Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/152) (S. Sayısı : 
156) (Dağıtma tarihi : 14.11.1984) 

6. — 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/495) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18.1,1 .',1984) 

7 . - 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/599) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 18.11.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

http://15.ill.1984


Dönem : 17 Yasama yıh : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 166 

Açık Bulunan Sayıştay Başkanlığına 832 Sayılı Sayıştay Kanu
nunun 5 inci Maddesi Uyarınca Seçim Yapılması Hakkında 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (3 /460) 

T. C 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 119720/2078 

8 Haziran 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

H. Cahit Eren'in vefatı nedeniyle boşalmış bulunan Sayıştay Başkanlığına 832 sayılı Sayıştay Kanunu
nun 5 inci maddesi uyarınca TBMM'ce seçim yapılması gerekmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Servet Koksal 

Sayıştay Başkanveküi 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 3/460 
Karar No. : 43 

14 . 11 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça Komisyonumuza havale buyurulan 3/460 Esas No, lu «832 Sayılı Sayıştay Kanununun 5 inci 
Maddesi Uyarınca Açık Bulunan Sayıştay Başkanlığı için Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi» gereği, Komisyonumuzun 14.11.1984 günlü 29 uncu BMeşiminde, aşağıda isim Ve aldığı oy sayısı belir
tilen aday seçilmiş bulunmaktadır. Ayrıca seçim tutanağı ilişiktedir. 

Genel Kurulun olurlarına sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa arz olunur, 
Adı soyadı Aldığı oy 

Servet Şamlıoğlu 24 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 
A. Sırrı Özbek 

Adıyaman 
M. Fenni tslimyeli 

Balıkesir 

BaşkanvekMi 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 
Ahmet Akgün Albayrak 

Adana 

Sururi Baykal 
Ankara 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 
Mehmet Deliceoğlu 

Adıyaman 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 



— 2 — 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmail Şengün 
Denizli 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Talat Zengin 
Malatya 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

C. Tayyar Sadıkla* 
Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanhoğlu 
Gaziantep 

Özde mir Pehlivanoğlu 
izmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

H. Barış Can 
Sinop 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Enver Özcan 
Tokat 

Ferit Melen 
Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 166) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU BAŞKANLIĞINA 

Sayıştay Birinci Başkanı için yapılan 3 üncü tur oylamada, aşağıda isimleri yazılı adaylar karşılarında gös« 
terilen oyları almışlardır 

Saygıyla sunulur. 

OY AYIRIM KURULU 

Üye 
İlhan Araş 
rum Milletvekili 

Üye 

Üye 
T. Turgut Artkan 
Edirne Milletvekili 

Üye 
Fahrettin Kurt 

Trabzon Müetvekii 

Üye 
Haydar Özalp A. Akgün Albayrak 

Niğde Milletvekili 

Kullanılan oy sayısı 
Geçersiz oy 
Boş oy 

Aday isimleri 

1, 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Nail Çelenoğîu 
Mehmet Kâmiloğlu 
Sermet Uğur Erenkanlı 
Mustafa Yukığ 
Servet Şamlıoğlu 
Sadullah Aygün 

Adana MiBetvekiîi 

(38) 
( - ) 
( - ) 

Aldıkları 
oy sayısı 

— 
— 
— 
14 
24 
— 

Süleyman Sabri Aytemiz — 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sâ Şahısı : 166) 



Dönem : 17 

sarısı ve 

Yasama yılı : 2 

İSİ S. Sayısı : 153 

un İki Maddesinin Değiştirilmesine 
alet Komisyonu Raporu (1 /620) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 5.11. 1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-
1827/06638 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.10.1984 tarihînde kararlaş
tırılan «19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı» ile gerekçesi ekü olarak gönderilmiştir, 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

/ G E R E K Ç E 

Diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuat incelendiğinde hiçbirinde yöne
tim kurullarının süresi dolmadan üyelerinin yarısının yenileneceği hükmüne rastlanmamaktadır. Bu hüküm 
Avukatlık Kanununa 19.3.1969 tarihinde Kanunun ilk kabulüyle girmiş ve daha sonra da herhangi bir deği
şikliğe uğramamıştır. 

Yönetim Kurulunun barolarda iki yıl, Türkiye Barolar Birliğinde ise dört yıl görev yapacağı kanunla be
lirlenmiş olduğuna göre genel kurullarda yapılan seçimle bu görevlere gelmiş bulunan yönetim kurulu üyeleri
nin bu sürelerin sonuna kadar görevlerine-devam etmeleri gerekmektedir. \ 

Mevcut uygulama; barolarda her yıl, Türkiye Barolar Birliğinde ise iki yılda bir seçim yapılmasını gerekli 
kılmaktadır ki, sık sık seçim atmosferi yaratılması meslek kuruluşunun faaliyetine olumsuz etkiler yapabileceği 
gibi yenilenecek üyelerin önceden belli olmaması diğer bir deyişle tespitinin kura ile sonradan yapdması ilke
si de yönetim kurulundaki hizmetlere ilgisizliği artırabilecektir. 

Bu nedenle Avukatlık Kanununda; Baro Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini düzenleyen 91 inci 
ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sürelerini düzenleyen 119 uncu maddelerinde 
diğer meslek kuruluşlarında olduğu gibi üyeliğin, yönetim kurulunun görev süresi sonuna kadar devam edece
ği şeklinde değişiklik yapılması uygun olacaktır. 

Tasarı bu amaçla hazırlanmış ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 91 ve 119 uncu 
doğrultuda değişiklik yapılmıştır. 

maddelerinde bu 



Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/620 
Karar No. : 48 

8 , 11 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ [BAŞKANLIĞINA 

19.3.1969 Tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun İM Maddasıinıin Değiştiriilımesine Dair Kanun Ta
sarısı Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Koirmsyonuırnıuzca incelenip görüşülmüş, gerek
çesi uygun görülerek tasaırı Bakanlar Kurulundan gelen sekiliyle aynen kabul edtifcniştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

Slrt 
1 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

• Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet MecEsi (S. Sayısı : 153) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun İki Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1,1316 sayılı Kanunun 91 inci mad
desi aşağıdıaM şekilde değiş^rilmiştir. 

«Madde 91. — Yönetim Kumlunun görev süresi 
iki yıldır. Süresi dolan Yöneltim Kuruluna mensup 
üyeler yeniden sepilenilirler.» 

MADDE 2. — 1136 sayılı Kanunun 1J9 uncu 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmüştür. 

«Birlik Yönetim Kurulunun görev süresi dört 
yılıdır. Süresi dolan (Birlik Yönetim Kuruluna men
sup üyeler yeniden seçilebilirler. >> 

MADDE 3. 
riürlüğe girer. 

Bu Kamun yayımı tarihinde yü-

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞININ 
KABUL ETTİĞİ METİN 

19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 
İki Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

15 . 10 . 1984 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî 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 
İ. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/ Özdağlar 

Millî Savunma Bakam V. 
S. N. Türel 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arı kan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M.- Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 153) 



Dönem : 17 Yasan» yık : 2 

TÜRKİYE BüYükTlİ iLLET MECLfö S, Sayısı : 154 

İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3 /601) 

TC 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 23 . 10 . 1984 

Sayt : 19-304-16902 . 

Konu : Rüştü Kâzım Yücelen'in yasama dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet suçunu İstediği iddia olunan tçel Milletvekili Rüştü 
Kazan Yücelen hakkında tanzim edilen dosya ile Adalet , Bakanlığının 16.10.1984 gün ve CİĞM. 
1.128.204984-63436 saydı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim. 

Turgiit Öz/A;:. 
Başbakan 

TC 
Adalet Bakanlığı 

Ceza 1$. Gn. Müdürlüğü 16 . 10 . 1984 
Sayı : CİGM. 1.128.20.1984163436 

Konu : Rüştü Kâzım Yücelenin yasama dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet suçunu işlediği iddia olunan - Rüştü Kâzım Yücelen 
hakkımda yapılan yargılama sırasında, adı geçenin İçel İrinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması için, davanın durdurularak' dosyanın Cumhuriyet Savcılığına tevdiine 
dair »Anamur Asliye Ceza Mahkemesince ittihaz olunan 12.6.1984 gün ve 1983/136 esas sayılı kararı havi 
dosya o yer Cumhuriyet Savcılığının 24.9.1984 gün ve 1613 sayılı; yazısj .«ekinde alınmakla, birlikte takdim 
kılınmıştır. 

İçel MMetvekİıtö Rüştti Kâzım Yücelen hakkında kovuşturmaya deValm edilebilmesini teminen Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama (Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması 
hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 



Anayasa ye Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon 

Esas No. : 3/601 
Karar No. : 15 

9 . 11 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Başkanlığınızca 24.10,1984 tarihimle Komisyonumuza gönderiilen, İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen* 
in Yaşama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, 
içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 31.10.1984 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet suçu isnad edilen İçel 
•Milletvekili Rüştü Kâzım Yüceten'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hak
kındaki kavuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiiilin niteliğine 
göre İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen hakkındaki koKoışturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine oybMiği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bigüeriine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Çoskunoğl 

Ankara 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üyo 
Rıfat Bayaztt 

Kahramanmaraş 

Üye 
llyas Aktas 

(Saım'surt 

Üye 
Ali Dizdaroğlu 

Aritalya 

BaşkanvekiU 
u Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üyç 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üyo 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üy« " Oya 

Kâtip 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 

Üyo 
Ünal Yasar 
Gaziantep 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Mğde 

Üyo 
Şevki Taştan 

Sivas 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Akif Kocaman Selahattin Tafltoğlu 
Gümüşhana Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 154) 



Dönem : 17 Yasama yılı.: 2 -

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı: 155 

İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra

poru (3 /602) 

TC 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 23 . 10 . 1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-16903 
Konu : fçel Milletvekilli Ali İhsan Elgin 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevli memura hakaret suçunu işlediği iddia olunan İçel Milletvekili AK İhsan Elgin hakkında tanzim 
edilen dosya ile Adalet Bakanlığının 11.10.1984 gün ve 1.128.21.1984/62551 sayılı yazısının sureti ekte gön-
derifaniştir̂  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

TC 
Adalet Bakanlığı 11 . 10 .1984 

Ceza İs. Gen, Müdürlüğü 
Sayı : CtGM 1.128.21.1984/62551 

Konu : İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in yasama dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLJĞA 
•• - \ . • • , 

Görevli memura hakaret suçunu işlediği iddia olunan Ali ihsan Elgin hakkında yapılan soruşturma sıra
sında, adı geçenin İçel İlinden Milletvekilli seçildiğinin anlaşılması üzerine yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması için, Mersin Cumhuriyet Savcılığının 26,9.1984 gün, 1/4İ47 saydı yazısı ekinde alınan fezlekeli evrak 
birlikte sunulmuştur. 

îçel Milletvekili Ali İhsan Elgin hakkında soruşturmaya devam olunabitoıesini teminen Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 83; üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususun
da gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon 

Esas No. : 3/602 
Karar No. .16 

9 . 11 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 24.10.1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbaicanhk tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtü
züğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 31.1Q.1984 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevli memura hakaret suçu isnat edilen İçel Milletvekili Ali İhsan El
gin'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir, 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine 
göre İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine oy birliği ile karar vermiştir^ 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

ıBaşkan 
Kâmil T. Çoşkunoğh 

Ankara 

Üyd ' 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Oya 
Rıfat Bayazıt 

K ahraımanımaraış 

Üyo 
İlyas Aktaş 

Samsun 

Üye 
•Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

u 
Başjkanvekili 

Münir Fuat Yazıcı 
Manisa 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üyo 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Üya 
Akif Kocaman 

Gümüşihana 

Sivas 

Üyo 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Uya 

Kâtip 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 

Üyo 
Ünal Yayar 
Gaziantep 

Üyo 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğdo 

Üyo 
Şevki Taştan 

Sivas 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Sefahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 155) 

http://31.1Q.1984


Dönem : 17 Yasama yıh : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 152 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos 
ve Eylül 1984 Ayları Hesabma Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/7) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını îneeleme Komisyonu 

Esas No. : 5/7 
Karar No. : 13 

7 Kasım 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎELET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Temmuz 1984 'başında Bankada mevcut para 
Temmuz, Ağustos, Eylül 1984 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

TOPLAM 
Temmuz, Ağustos, Eylül 1984 aylannda Ziraat Bankasının harcadığı para. 

Eylül 1984 başında Hazinenin T. C. Ziraat Bankasına olan 'borcu 

1 863 534,99 
2 636 311 283,30 

2 638 174 818,29 
2 966 515 371,03 

328 340 552,74 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz Ağustos Eylül 1984 aylarına ait hesapları incelen
di 

Temmuz 1984 de T.C. Ziraat Bankasındaki 1 863 534,99 TL.'lık mevcudu ile Temmuz, Ağustos, Eylül 
1984 aylarında Hazineden 2 636 311 283,30 lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ Cem'an 
2 638 174 818,29 lira olmasına rağmen Hazinenin T.C. Zirâat Bankasma 328 ^40 552,74 lira borcu ile 
2 966 515 371, 03 lira sarfedimıiş olduğu Saymanlıkdaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulun
duğu görülmüştür. 

Genel Kurulun 'bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

can 
Ahmet Yılmaz 

Giresun Milletvekili 

Kâtfıp 
Engin Cansızoğlu 

Zonguldak Milletvekili 

Üye 
tdris Gürpınar 

Muğla Milletvekili 
(fmzadaı Bulunamadı) 

Başkanveküi 
Halil Orhan Ergüder 
'Manfoul M'M'eftvekili 

Denetici 
İbrahim Turan 

Gümüşhane Milletvekili 

Üye 
Hilmi Biçer 

Sinop Miiletvekli 

Sözdü 
Fahri Şahin 

''Malatya Milletvekili 

Üye 
Mehmet Memduh Çökçen 

Bursa Milletvekili 

Üye 
5". Fevzi Fırat 

Zonguldak MSletvekMi 



Dönem : 17 Yasama Ym : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 160 

21 »6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanımunun Değişik 
10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürür
lükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 

Komisyonu Raporu (1/614) 

31.10.1984 

TÜRKİÎYE BÜYOK IMİLLET MECUSÎ (BAŞKANLIĞINA 

MDlt Savunma Bakanhğınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.10.1984 tarihinde _-
kararlaştırılan «21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Değişik 10 uncu Maddesinin Değişti
rilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasansı» ve gerekçesi ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğin) arz ederim. Turgut özd 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Anayasanın 72 nci maddesinde belirtilen «Vatan hizmeti her • Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin 
srlahh kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yeriine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla 
düzenleniır.* (hüldmü (gereğince hazırlaman tasarı ile, nüfusun hızla artışına paralel olarak kaynakta meydana 
gelen fazlalığın, iç güvenlik, yurt savumması ve kalkınmasında değerlendirilim^ini sağlamak maksadıyla ta
sarının fhazırlanınaısınlda lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 

Tasan ile, Millî Savunma (Bakanlığımca her yıl «ilah altına allraımak üzere kaynak olarak belirlenen erbaş 
ve er ımiktarıodan arta kalan ve Genelkurmay Başkanlığınca «tespit edilen ihtiyaç fazlası yükümlülerin Hama
mı öncelikle süresi ve esasları Genelkurmay IBaşkanlığınca belirlenen temel askerlik eğitimlerini yaptıktan 
sonra; 'bunlardan istekli olanlar ıgeri kalan vatan hizmetleri yerine geçmek üzere, kalan askerlik süreleri kadar, 
öncelikle, kamu kurum ve kuruluşlarında ayrıntıları yönötimelikle belirlenecek, iç güvenlik, yurt «avunması 
ve kalkınmasına katkıda (bulunmak üzere eğitim, yol bakımı, inşaat, maden, orman, sağlık ve 'benzeri hiz* 
metflbrlde çalrşlrnak.'suretiyle; 'bunlardan arrtıa kalan yükümlülerin istekli otonayabilecekılerr düşünülerek, ihtiyaç 
fazlasının tamamı içerisinden kura çekilmek suretiyle tespit edilerek, (her yıl (bütçe kanunu ile belirlenecek mik
tarda Türk Orasını ödeyerek, askerlik yükümlülüklerini yerine getirecekleri esası geltirimiştir. 

İhtiyaç fazlıası olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar hakkında, firar, hava değişimi, izin te
cavüzü, kısa süreli firar ve kısa süreli izin tecavüzü suçlarından dolayı askeri ceza ve disiplin suç ve cezalan 
kanunları uygulanmak üzere asker! mahkemelere veya disiplin mahkemelerine verilecekleri belirterek, asker
liğe elverişli olmadıkları yolundaki müracaatlarının askerî hastaneler sağlık kurullarınca değerlendirileceği, 
diğer sağlık hizmötleri ile Özlük haklarının görevlendirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacağı 
yükümlülerin görevlendirilme, disiplin, çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri.gi&i hususlarda 
veridMeri kurum ve kuruluşun statüsüne tabi olacakları bükme bağlanmıştır, 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn, Md. 18/101-1817/06494 



— 2 — 

Tasanda (bundan başka, yükümlülerin 'ödeyecekleri paranın ödeme esasları, Bakanlıkların arasındaki ilişki
leri düzenleyecek koordinasyon kurulunun teşkil, görev ve çalışma esasları ile kanunda belirtilen suçlar, terhis 
ve yedeğe ayrılma işleri dışında artık Silahlı Kuvvetlerle hiç bir ilişkisi kailmayan, Ikaımu kurulm ve (kuruluşları 
emrine verilen yükümlülerle ilgili (tüm hususların Bakanlar Kurulunca düzemlenımesinin uygun olacağı dü
şünülmüştür. 

Tasarıda ayrıca, seferberlik ve savaş hallerinde ihtiyaç fazlası sözkonusu olaimıyacağından, ıbu hallerde 
bedel ödeme ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı belirtilerek, ter
his edilerek yedeğe ayrılan bu yükümlülerin tamamının veya bir kısmımın, eğitim, tatbikat, asayiş, olağanüstü 
hal, sıkıyönetim veya ısavaş hallerimde Bakanlar Kurulu Kararıyla göreve çağrılacakları açıklanmış, yürürlük
teki metinde olduğu gibi askerlik yapmayacaklar sayılmış, bedel ödeyerek aiskerlik hizmetini yerine getirme 
işlemleri tasarı ile yeniden düzenlendiğinden, konu ile ilgili olup yürürlükte bulunan 11111 Sayılı Aiskerlik Ka
nununun 104, 105, 106, 107, 108 ve 11(1 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır., 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının bu maddesi (ile, Anayasanın 72 nci maddesinin «vatan hizmeti, her Türkün hakkı 
ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya k mu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya geti
rilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.» şeklindeki hükmünün gereği olaralk, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
10 uncu maddesi değiştirilerek, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan yükümlülerin askerlik hizmetini erbaş ve 
er olarak yapmaları esası getirilmiş; 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacından artakalan yükümlülerin temel askerlik hizmetini yaptıktan son- > 
ra; kalan aiskerlik süreleri kadar, öncelikle, kamu kurum ve (kuruluşlarında ayrıntıları Bakanlar Kurulunca 
belirlenecek, iç güvenlik, yurt savunması ve kalkınmasınla (katkıda bulunmak üzere eğitim, yol bakımı, inşaat, 
maden, orman, sağlık ve benzeri hizmetlerde çalışmaik, suretiyle; bunlardan artakalan yükümlülerin istekli 
olmayabilecekleri düşünülerek, ihtiyaç fazlasınıın tamam içerisinden ıkura çekilmek suretiyle tespit edilerek, 
her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarda Türk Lirasını ödeyerek:, aslkerlk (yükümlülüklerini yerine 
getirecekleri esası getirilmiştir. 

İhtiyaç fazlası olaralk (kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar halkkinda firar, hava değişimi, izin te
cavüzü, kısa süreli firar ve kısa süreli izin tecavüzü suçlarından dolayı askerî ceza ve disiplin suç ve ceza
ları kanunları uygulanmak üzere askerî mahkemelere veya disiplin mahkemelerine verilecekleri belirtilerek, 
askerliğe elverişli olmadıkları yolundaki müracaatların askerî hastaneler sağlık kurullarınca değerlendirileceği, 
diğer sağlılk hizmetleri ile özlük haklarının görevlendii ildikleri kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacağı 
yükümlülerin görevlendirilme, disiplin, çalıştıkları kaimi kurum ve kuruluşlara ite ilişkileri gibi hususlarda 
verildikleri kurum ve kuruluşun statüsüne tabi olacakları hükme bağlanmıştır. 

Tasarıda bundan başka, yükümlülerin ödyecekleri paramın ödeme esasüiarı bakanlıklar arasındakıi ilişki
leri düzenleyecek koordinasyon kurulunun teşkil, görev ve çalışma esasları ile kanunda belirtilen suçlar, terhis 
ve yedeğe ayrılma işleri dışında artık Silahlı Kuvvetlbrle hiçbir ilişkisi kalmayan, kamu kurum ve kuruluş
ları emrine verilen yülkümlülerle ilgili tüm hususlann Bakanlar Kurulunca düzenlenmesinin uygun olacağı 
düşünülmüştür. 

Diğer taraftan madde ile, seferberlik ve savaş hallerinde ihtiyaç fazlasından söz edilemeyeceğinden, bu 
hallerde askerlik hizmetinin 4 üncü bentte belirtildiği şekilde para ödemek veya kamu kurum ve kuruluş
larında çalışarak yerine getirilemeyeceği hükme bağlanarak; bir baba veya dul ananın oğullarından birinin, 
barışta veya savaşta askerlik hizmetlini yerine getirmekle iken ölmüş veya görev sırasında ve kendilerine 5434 
sayısı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre maluliyet aylığı 'bağlanmasını gerektirecek biçimde . 
malul olmuş veyahut savaşta akıbeti meçhul kalmış vepa hakkında gaiplik kararı alınmışsa, ondan sonra ge
len ilk oğlunun istekli olmaması halinde, ailenin Silahlı Kuvvetlere bağlanması ve ikinci bir acı ihtimali korku
suna fcapılmaması bakımından, silah altına, alınmayacağı esıası getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 160) 
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Bundan başka, Türkiye'ye geldikleri tarihte yirmiiki yaşını doldurmuş ve geldikleri memlekette askerlik 
hizmetini yapmış oldukları anlaşılan Türkiye Cumhuriyetli uyruğune girmiş göçmenlerin asker edimeyecek-
leni açıklığa kavuşturulmuş; ıbanşlta, seferberlikte, olağanüstü hallerde veya savaşta askerliğimi henüz yap
madan, Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine Balkanlar Kurulu Karan ile gerekli görülen 
sahalarda özel olaralk görevlendirilen gönüllülerin, Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen şartlara uymalan 
halinde askerlik hizmetinden muaf tuıtulacakları; mültecilerin ve Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmayan* 
ların asker edilmeyecekleri hükme bağlanmıştır. 

Madde 2. — Bu madde ile, ıbedel ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirme işlemleri tasan ile yeniden 
düzenıîendiğinde, konu il© ilgili olup yürürlükte bulunan 1111 sayılı Askerlk Kanununun 104, 105, 106, 
107, 108 ve 111 inci maddeleri yürürlükten kaidırılmışür. 

Madde 3.| — Bu maddede Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği açıklanmıştır. 
Madde 4. — Bu madde ile Kanun hükümlerinin Bakanlar Kuurlunca yürütüleceği belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 160) 
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Milli Savunma Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/614 
Karar No. : 10 

u.n.ım 

TÜRKÜYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1.11.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş bulunan 1/614 esas nıdlü «211,6.1927 tarMi ve 111 sa
yılı Askerlik Kanununun Değişlik 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bazı MaddelerinJin Yürürlükten 
Kaldıolması Hakkında Kanun Tasansı» ilgili Millî Savunma ve Maliye ve Gümrük Bakanlıkları temsil
cilerinin de iştirakiyle Komtoyonumuzun 14.11.1984 tartilhûlL 10 uncu 'birleşiminde tetkik ve müzakere olun
du. 

Gerek tasarının gerekçesünlde arz ve izah olunduğu üzere ve gerekse temsilcilerin verdiği tamamlayıcı bil
giye göre; Anayasamızın 72 nci maddesi htâlkmü gereğince hazırlanan tasarı ile artan nıü'fusa paralel olarak 
kaynakta meydana gelen eıibaş ve er m'ikStarıttdaki fazlalığın iç güvenlik, yurt savunması ve kalkınması için 
uygun görülecek eğitim, yol bakımı, inşaat, maden, orman ve sağlık gibi hizmetlerde değerlend'iriılmes'ini sağ
lamak amacı güdütafüşıtür. 

İhtiyaç fazlasının tamamı içlinden kura çekilmek •suretiyle tespit edilenler, her yıl bütçe kanunu ile be
lirlenecek miktarda Türk Lirası Ödeyerek ve temel eğitimi yapmak şantıyla askerl'ik yükümlülüklerini yerine 
getirecekleri esası getirilmiştir. 

Komisyonumuz yukarda kısaca özetlediğimiz nedenlerle tasarıyı çok olumlu ve yerinde bularak prensip 
olarak kaibul ettikten sonra maddelerin görüşmesine geçmiştir." 

Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kaibul edilmiştik". 
Tasarı; Anayasada konulması veya değiştirilmesi öngörülen Kanunlar içinde mütalaa edliMiğinden Ana

yasanın geçici 8 inci maddesi gereği Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ik toplantısını izleyen bir yıl içinde 
çıkarılması gerektiğinden Komisydnumuızca, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kararlaştırılmış^ 
tır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkanvekili 
ve 'bu rapor sözcüsü 

Nevzat Yağcı 
Elazığ Milletvekilli 

Kâtip 
Hüseyin Aydın Arvasi 

Van Milletvekili 

Üye 
Ahmet Kemal Ay dar 
Ankara Milletvekili 

Üye 
Ali Kemal Erdem 
Burdur Milletvekili 

Üye 
İsmet Tavgaç 

Bursa Milletvekili 

Üye 
Ali Rıza Akaydın 
Çorum Milletvekili 

ü y e • 
Hayrettin Ozansoy 

Diyarbakır Milletvekili 

Üye 
Mustafa Tınaz Titiz 
istanbul Milletvekili 

Üye 
Reşit Ülker 

UstanJbu! Milletvekili 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir •Milletvekili 

Üye 
Emin Fahrettin Özdilek 

Konya Milletvekili 

Üye 
Musa Ateş 

Tunceli MMletvekii 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 
Değişik 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE L — 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 
değişik 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

ı«Madde 10. — Askerlik yükümlülüğüne tabi tu
tulma ve ıbu yükümlülüğün nasıl yerine getirilmiş sa
yılacağına dair esaslar aşağıda gösterilmiştir. 

1. Her celp yılından evvel o yıl silah altına alı
nacak miktar, *<aynak olarak Millî Savunma Bakanlı
ğınca tespit edilerek Genelkurmay Başkanlığına bil
dirilir., Genelkurmay Başkanlığı da ihtiyaç miktarını 
tespit ederek Milli Savunma Bakanlığına bildirir. 

2. O yıl askere alınacakların tamamı, mevcut 
celp sistemine uygun olarak temel askerlik eğitimine 
tabi tutulur, 

Her celp döneminde; eğitim merkezlerine sevk 
edilen miktar, Genelkurmay Başkanlığınca, - belirle
nen miktardan fazla ise, fazlası, Genelkurmay Baş
kanlığınca belirlenecek esaslara göre, kura çekmek 
suretiyle tespit edilir ve ayrılır. Genelkurmay Başkan
lığınca Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olarak önceden* 
'belirlenen tahsil, meslek grupları ve branşlarında bu
lunan yükümlüler bu kuraya iştirak ettirilmez. 

3. Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetle
rin ihtiyacı olarak belirlenen yükümlüler askerlik hiz
metini bu Kanun hükümlerine göre erbaş veya er ola
rak yerine getirirler. 

4. Temel askerlik eğitimlerini müteakip yukarı
daki esaslara göre ihtiyaç fazlası olarak belirlenen 
yükümlüler, kalan askerlik süreleri kadar, öncelikle, 
kamu kurum ye kuruluşlarında, iç güvenlik, yurt sa
vunması ve kalkınması için uygun görülecek eğitim, 
yol bakımı, inşaat, madan, orman ve sağlık gibi hiz
metlerde çalışmak suretiyle yerine getirmiş sayılırlar. 

İhtiyaç fazlası olarak belirlenen yükümlülerin ka
lan askerlik sürelerini, hangi kamu kurum ve kuru
luşlarında, nasıl yerine getirecekleri, Bakanlar Kuru
lunca belirlenir. 

Yukarıdaki esaslara göre ihtiyaç fazlası olarak be
lirlenen miktar kamu kurum ve (kuruluşlarının bildirdik
leri ihtiyaçtan da fazla ise; fazla olarak belirlenen 
miktar kadarı ihtiyaç fazlasının tamamı içerisinden, 

MİI1İ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 
Değişik 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 

ffoıpnH Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bakanlar Kurulunca 'belirlenecek esaslara göre yine 
kura çökmek suretiyle tespit edilir ve her yıl IBüt-
çe Kanunu ile 'belirlenen miktarda Türk Lirasını öde
mek kaydiyie askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sa
yılırlar. Bedel ödemeye istekli olmayanlar koordinas
yon kurulunun Bakanlar Kurulunca tespit edilecek 
esaslara uygun olarak 'belirleyeceği kamu kurum ve 
'kuruluşlarında çalışmak suretiyle yükümlülüklerini ye
rine getirirler. 

ihtiyaç fazlası olarak kamu kurum ve kuruluşları 
emrine verilen yükümlüler hakkında firar, hava de
ğişimi ve izin tecavüzü, kısa süreli firar ve izin te
cavüzü suçlarından dolayı Askerî Ceza, Disiplin Mah
kemeleri Kuruluşu Yargılama Usulü ve Disiplin Suç 
ve Cezalıarı Hakkında Kanun ve Askerî Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uy
gulanır. Bu konularda yükülmlünün görev yenine en 
yakın askerî mahkeme ve disiplin mahkemesi yetkili
dir. 

Bu yükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalıştıkları süre içerisinde askerliğe elverişli oima-
dıikları yolundaki müracaatları aslkerî hastaneler sağ
lık kurullarınca incelenerek, askerliğe elverişi olma
dığı tespit edilenler hakkında «Türk Silahlı Kuvvet
leri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği» hükümleri uygula
nır. 

İhtiyaç fazlası yükümlülerin muayene ve tedavile
ri ile her türlü sağlık işlemleri görevlendirildikleri ka
mu kurum ve kuruluşlarınca yapılır. 

Yükümlülerin Silahlı Kuvvetlerdeki erbaş ve er
ler gibi iaşe edilmeleri, giydirilmeleri, barındırılma-
ları ve diğer istihkakları Bakanlar Kurulunca belir
lenecek esaslara göre bağlı 'bulundukları kamu kurum 
ve kuruluşlarınca karşılanır. 

Yükümlüler diğer hususlarda verildikleri kamu ku
rum ve kuruluşlarının statüsüne tabidir. 

5. Yükümlülerin ödeyecekleri ve her yıl Bütçe 
Kanunu ile tespit edilecek olan paranın ödeme esas
ları, yükümlülerin çalıştırılacakları kamu kurum ve 
kuruluşlarının Millî Savunma Bakanlığı ile ilişkileri 
ve yükümlülerle ilgili diğer hususları belirlemek üze
re kurulacak koordinasyon kurulunun teşkil, görev ve 
çalışma esasları,. yükümlülerle ilgili tüm hususların 
emrinde görev yapacakları kamu kurum ve kuruluşla
rımın sorumluluğunda tanzimi, terhis işlemleri ve di
ğer hususlar Bakanlar Kurulunca düzenlenir. 

(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Bttiği Metin) 
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((Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

6. Yüküfnİilüklerin'i İkaımu kurum ve kuruluşla
rında çalışarak veya para ödeyerek yerine getirenler 
terhis «vdlilerek yedeğe alınırlar. Bunların tamamı ve
ya 'bir kısmı, eğiıtüm, tatbikat, asayiş, olağanüstü hâl, 
sıkıyönetim veya savaş hallerinde Bakanlar Kurulu 
Kararıyla göreve çağınlabilirler. 

7. Seferberlik ve savaş haillerinde 4 üncü bent 
hükümleri uygulanmaz. 

8. Türk Sıilahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yö
netmeliğine göre bedenî kabiliyeti askerliğe elverişli 
olmayanlar askerlik hizmetinden muaf tutulurlar. 

9j Bir baba veya dul ananım oğullarından birisi, 
barışta veya savaşta askerlik hizmetini yerine getir
mekte iken ölmüş veya görev sırasında ve kendileri
ne 5434 sayîh T. C. Emekli Sandığı Kanunu hüküm
lerine göre maluliyet aylığı bağlanmasını gerektire
cek biçimde malul olmuş veyahut savaşta akıilbetü 
meçhul kalmış veya hakkında gaiplik kararı alınmış
sa, ondan sonra gelen ilk oğlu, istekli olmadıkça si-
iatı altına alınmaz. 

10. Türkiye'ye girdikleri tarihte yirmi iki yaşını 
doldurmuş veya geldikleri memlekette askerlik yap
mış oldukları anlaşılan, Türkiye Cumhuriyeti uyruğu
na girmiş göçmenler asker edilmezler. 

11'. Barışta, sıkıyönetim, olağanüstü hal veya se
ferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz 
yapmadan, Genelkurmay Başkanlığının göstereceği 
lüzum üzerine Bakanlar Kurulunun gerekli gördüğü 
sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Ba
kanlar Kurulu Kararında belirtilen şartlara uydukla
rı takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur. 

12. Mülteciler ve Türkiye Cumhuriyeti uyruğun-
Ida 'Oİmayanlar asker ödlillmezler.» 

MADDE 2. — 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 
104, 105, 106, 107, 108 ve 111 inci maddeleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 2 nci maddesi aynen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 160) 
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(Hükümetin. Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe ıginer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

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

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/., K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K, Alptemoçin 

İçişleri Bakanı \ 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Af. V. Dinçerler ? 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
Af. N. Eldem 

Dışişleri iBakanı Y. 
A. Af. Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. özdağlar 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Ar ikan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Af. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Af. Af. Taşçıoğlu 
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Dönem : 17 Yasama yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 167 

Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Ni
teliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve 
Esasları Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa; Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporları (1 /618) 

T.C. 
Başbakanlık 

v Kanunlar ve Kararlar 1 Kasım 1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-1850 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 'MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve GiimrUk Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.10.1984 tarihin
de kararlaştırılan «Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan özel Teşeb
büslerin Devletleştirilebilmesi, Usul ve Esasları Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN 
ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLEBİLMESÎ USUL VE ESASLARI HAKKINDA KANUN 

TASARISI GENEL GEREKÇESİ 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 48 inci maddesi gereğince Devlet, özel teşebbüslerin millî 
ekonomimin gereklerine ve sosyal amaçlara uygum yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinlde çalışmasını sağ
layacak tedbirleri almalk zorundadır. Anayasanın Sosyal ve Ekonomik Halkların Sımiırı başlığım taşıyan 65 
inci maddesi hükmü ile de Devlet sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile 'belirlenen görevlerini ekonomik 
istikrarın korunmasını gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getireceği öngörülmüştür. 

Devletin, Anayasalda belirtilen bu sosyal ve ekonomik ödevleri içerisinde, kamu yararının zorunlu kıl
dığı hallerde kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerim gerçek karşılıkları üzerinden devletleştirilebit-
mesi esası da kabul edilmiştir. 

Anayasanın 47 nci maddesinde yer alan «Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının 
zorunlu kıldığı hallerde devletlestiriüeblir. Devletleştirme gerçek karşılığı üzeriöden yapılır. Gerçek karşılığın 
hesaplanma tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir.» hükmü uyarınca bu konuda gerekli yasal düzenlemeye gi
dilmesi zorunluluğu doğmuştur. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Maddede kanunun amaç ve kapsamı gösterilmiştir.: Anayasanın 47 nci maddesinin düzen
leme tarzına göre, devletleştirme, ancak kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde ve olaya münhasıran istisnaî 
olarak başvurulabilecek bir yoldur. Devletleştirme yojluına gidilebilmesi için belinü şartların bir arada ger
çekleşmiş olması gerekmektedir. Bir Ikere devletleştirilmesine Ikarar verilecek özel teşebbüsün faaliyeti itiba
rıyla kamu hizmeti niteliği taşıması şarttır, öte yandan kamu yararı balkıımından devletleştirme zorunlu hale 
gelmiş olmalı ve nihayet özel teşebbüsün gerçek karşılığı hak sahibine ödenmelidir. Maddeye göre kanunun 
kapsamı, bu amaç ve şartlar içinde yapılacak devletleştirmenin esaslarının, devletleştirme karşılığımın he
saplanma tarz ve usullerinim ve bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm yolarının düzenlenmesi şeklinde 
belirlenmiştir. 

Madde 2. — Devletleştirme şartları belirtilmektedir., 
özel teşebbüslerin devletleştifilebilmesi için yaptığı hizmet veya üretimin ülke çapında olması ve kamu 

ihtiyacına hitap etmesi, bu hizmet veya üretimin kontrol, rekabet, »başlka Ibir hizmet veya üretim ile temini
nin mümkün bulunmaması ve özel sektörce kamunun zarar göreceği şekilde yavaşlatılması veya durdurul
ması şartlarının birlikte tahakkuk etmesi aranacaktır. 

Madde 3. — Konunun kapsam ve önemi itibarıyla, Anayasanın öngördüğü şartların gerçekleşme durumu
na göre devletleştirmeyi takdir ve bu hususta karar verme yetkisinin Bakanlar Kuruluna bırakılmıası uy
gun görülmüş ve özel teşebbüsün gördüğü kamu hizmetinin niteliğine göre ilgili bakanlığın teklifi üzerine 
devletleştirme karârım vermeye ve devletleşıtirilmesine karar verilen özel teşebbüsün geçici yönetiminin ku
ruluş, şekil ve esaslarım belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili flcılınmuştır. 

Madde 4. — Bu maddede, devletleştirme karşılığının nakden ve peşin olarak veya Bakanlar Kurulunca 
gerekli görülen hallerde, o yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilecek miktardan az olmamak üzere en fazla 
beş yıl içinde eşit taksitlerle ödenmesi ve taksitle yapılan ödemelerde Devlet borçları için kabul edilen en 
yüksek faiz haddinin uygulanması esaslarına yer verilmiştir. 

Ayrıca, devletleştirme karşılığının tespit ve takdiri işlemlerinin sonuçlandırılması için geçecek süre içinde 
hak sahiplerinin mağduriyetine sebebiyet verilmıetaesi amacıyla maddenin ikinci fıkrası hükmü ile özel teşeb
büsün en son bilançosunda kayıtlı net aktif değerinin yüzde yirmibeşinin, tespit olunacak gerçek devletleş
tirme karşılığından mahsup, edilmek üzere ve herhalde peşin olarak ödenmesi imkânı sağlanmıştır. 

Madde 5. — Maddede değer tespit ve takdir komisyonunun kuruluş ve çalışma şekil ve esasları düzenlen
miştir. 

Madde 6. — Devletleştirme karşılığının tespit ve takdiri esaslarını düzenleyen bu maddede gerçek karşılığın 
tespitinde, bu hususta en uygun ölçü olarak görülen 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Servetleri Değerleme 
Bölümünde gösterilen usul ve esaslara göre inceleme ve değerlendirme yapılması kuralı benimsenmiş, ayrıca 
teşebbüse ait bina arsa ve araziler gibi taşınmaz mallar ile varsa kaynakların değerlerinin ise 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesi hükümlerine göre tespiti esasının kabulü suretiyle Anayasanın 
46 ncı ve 47 nci maddeleri hükümlerine uygunluğun sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 7. — Çalışanların kazanılmış haklarına dokunulmaması ve teşebbüsün ekonomik istikrar içinde faa
liyetine devamının sağlanması amacıyla devletleştirilmesine karar verilen özel teşebbüste çalışan işçiler hak
kında iş mevzuatı hükümlerinin uygulanacağı esasına yer verilmiştir. 

Madde 8. — Maddede değer tespit ve takdir komisyonu tarafından hazırlanan raporla belirlenen gerçek 
devletleştirme karşılığının hak sahibine ödeme şekli ve noter vasıtasıyla yapılacak tebligat esasları gösterilmiştir. 

Madde 9. — Maddede devletleştirme kararına ve değer tespit ve takdir komisyonunca takdir olunan devlet
leştirme karşılığına karşı itiraz ve dava süreleri, yetkili mahkemeler ve yargılama usulü belirtilmiştir. 

Madde 10. — Devletleştirme işlemlerinde gerekli kolaylığın sağlanması ve devletleştirmenin niteliği İtibariyle 
özel teşebbüs sahibine iradesi dışındaki devir ve intikal işlemlerinden dolayı malî külfet yükletilmemesi amacı 
ile bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur. 
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Madde 11. — Devletleştirmenin amacına uygun şekilde gerçekleşmesini ve devletleştirme karşılığının Ka
nunda öngörülen gerçek ölçülere göre tespitini sağlamak ve suiistimalleri önlemek amacı ile yasaklanan işlem 
ve eylemler bu maddede gösterilmiştir. 

Madde 12. — Maddede devletleştirme kararının Resmî Gazete ile ilanından sonra geçersiz olan tasarruflar 
belirtilmiştir. 

Madde 13. — Görevli kişilerin suçları ve bu Kanuna göre verilecek cezalar gösterilmiştir^ 
Madde 14. — Komisyon üyelerinin kimlerden oluşacağı, yolluk ve ücretleri, komisyonun çalışma usul ve 

esasları, giderleri ve kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususların yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmekte-
dir< 

Madde 15, 16. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Anayasa Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Esas No., : 1/618 
Karar No. : 19 

14.11.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

iBaşkan'lığınızca 1.1İİİ984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Haller
de, Kamu Hizmdtfi Niteliği Taşıyan özel Teşebbüslerin Devle'llleş/tirilımesi Usul <ve Esasları Hakkında Kanun 
Tasarısı Komisyonumuzun 8, 14,11 Jİ984 tarihi toplantılarında Maliliye ve Gümırük Bakanllığı temsilcileri de 
bulunduğu hailde incelenim'iş'tür. 

Komiisyionumuz, Anayasamızın 47 nci maddesi uyarınca getirilen tasarıyı olumlu bulmuş ve maddelerinin 
görüşülmesini kabul etm'işitir. * 

Komisyonumuz, tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerini aynen kialbull dflmiş, uygulamada 
karışıklığa neden olacağı düşüncesiyle 10 uncu maddeyi itasarı metninden çıkartmış, 11 inci maıddeyi 10 uncu 
madde olarak, 12 nci maddeyi 11 indi madde olarak kabul etmiş, 13 üncü maddeyi 12 nci madde alarak 14 
üncü maddeyi 13 üncü madde olarak ve yöneitmeiliklerin Başbakanlıkça hazırlanacağını belirleyen değişiklik
le, 15 inci maddeyi 14 üncü madde olarak ve 16 nci maıddeyi de 15 inci madde olarak kabul etai'işitir, 

Raporumuz, Plıan ve Bütçe Komisyonuna gönderil mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Kâtip 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokalt 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 
Yasanın tümüne karşıyım 

Üye 
Uy as Aktaş 

Samsun: 

'Başkamvekli 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adara 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 
Tasarının başlığı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 üncü maddelerine 

karşıyım 
Tümü hakkında muhalefetim eklidir, 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

SıVaı$ 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Üye 
Mustafa Sabrı Güvenç 

Niğde 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 
Kanunun tümüne muhalifim 
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KARIŞI OY GEREKÇESİ 

11924 Anayasasında ımevcult olmayan, sosyal devlet ilkesi 19611 ve 19812 Anayasasının 2 nci maddesinde 
açık bir biçimde yer almış bulunmaktadır. 

ISasyall devlet anlayışı, valtandaşlariin sosyal durumlarıyla, refaMarıyla devletin yiakınldan ilgilenmesi ve on
lara asgarî bir huzur ve sükûn sağllamasındaJn öteye Sosyal aldaldt ve sosyal güvenl'iği sağlayacak tddbirlere 
de başvurulmasını ıgerekt'irmelkltedir. 

1982 Anayasası ttîmıüyle devlete ödevler yükleyen sosyali ve ik'tisa'dî haklaın, kişinilı temel hakları içerisine 
afllmişltır. 

©unlar arasınjda aileniin ktamnımaisı, (Anayasa Madde .41) 
Topıraksız ve toprağı az oilan çiftçinin topraklandı olması, (Anayasa İMaldde 44) 
Çalışanların siosyal ve Misaldi tedbirlerle korunması ve onlara adaldtlü bir ücret rejilmünin uygulanması, 

(Anayasa Maddide 49-50) 
Herkesin sosyal güvenlik içinde yaşamasının sağlanması için sosyal siıgorîta ve sosyal yardım kuruimlarının 

kurulması, (Anayasa Madde 60) 
Kbnuları mevcuttur. 
Bunların malî kaynalklanının ydterlllüği nispetinde yerine getirilmesi, (Anayasa Madde 65) 
öngörülmüştür., 

Anayasamız, ıtömel ıhak ve hürriye!tle.ri, 1'2 nci maddeden itibaren kesin bir sekide düzenlemiş ve bunların 
ancak kanunla düzenleneceğini kalmu yararını, genel sağlık gibi toplumsal açıdan ve kanunla sınırlanabile
ceğini ve bunlkırında Anayiaisaya uygunluğunun denetimi için Anayasa Mahkemesinin kurulduğunu ilke ola
rak kalbul etâmişjtir. Nitekim Abayaısa Mahkemesinin bir çiok kararla/rında, kanunları kalmu yararı amacının 
varlığı açısından incdamliştir, 

8 

Çalışıma ve sözleşme hürriyeti ve devletleştirme başlıklı Anayasamızın 47 ve 48 indi maddeleri, herkesin 
dilediği alanda çalışma ve közleşme hlürriyeltine salhip olduğunu bel'Memdkte özel teşebbüsler kurtmak ve 
serbestîsine maliilk olduğunu vurgulalmakitia ve devletin özel teşebbüslerin miillî ekonominin gereklerine ve 
sosyal amaçlara uygun yürümesini güvenlik ve kararlılık İçinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alimasını ön-
görmeklted'ir., 

(Bu hükümlerden anlaşıldığına 'göre çalışma hürriyeti, serbest teşdbbüs kurma, .Sözleşme serbestlisi Ana
yasamızın kabul leiDtiği esaslı ilkelerdendir, 

1961 Anayasasının 40 inci maddesinde yer alan «IKanun bu hürriydtlleri ancak kamu yararı amacıyla 
sınırlayabilir» şeklindeki hükknü . 1982 Anayasasında yer albıamiştır. 

lAnayasamızın 48 inci maddesinde bellettiği esaslar serbest teşebbüs ekonomisinin taim işlemesini sağla
mak içlin (gerekli tddlbMeri alımasıdır. 

İSerbefstö Iteşebbüsün kamu yararı dolayısıyla sınırlanması Devldtleş/fcirme ile olabllecekitir. «IKaımu hizmetti 
niteliği taşıyan özel teşebbüslerin kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devietileştirilebilir» hükmü Anayasa
mızın 47 nci maddesinde yer almıştır. Burada devletleştirme zorunluluğu yoktur. 

Aynıca Anayasamızın 47 inci maddesinin 2 nci fık raisi, «Devletleştirme (gerçek karşılığı üzerinden yapılır. 
Gerçelk karşılığın hesaplanma ıtarzı ve usulleri kanunfla düzenlenir.» hükîmünü taşıtmaktadır. Kamu yarairının 
zorunluğu kılınıması demek, /toplumun üstlün menfaat farının o hizmetin devlet tarafından zorunlu hale geti
rilmesi demektir. IBu hususta devletleştirmenin lüzumu 'halinde çıkarılması öngörülen kanumlda, bütün ilkele
rin derpiş ddilmesi gerekir. Yoksa bu kanun Anayasamızın Geçici 8 inci maddesinde çıkarılması öngörülen 
kanunlar arasında yer almamıştır. Böyle bir kanonun önce çıkarılıp Hükümdte yetki verifmesi, siyasî çıkarlar 
bakımından ve siyasî tercihlerin kullanrlımaısı yönünden özel .teşebbüsün başında daima bir yuımiruk olacaktır. 
Devletleştirmeye kbnu ottan /teşdbbüs sahibinin siyasîmülaflıaza ve görüşle cezalandırılması almacına yönel
miş olacakJtır. 
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Daha önce çıkarılmış bulunan 4785 sayılı 9.7.1945 tarihli bir kamunda «Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte var olan gerçek ve tüzelkişilere, vakıflara ve köy, belejdiıye, özel idare kamu tüzel kişiliklerine ilişkin bü
tün ormanlar bu kamın gereğince devüeüeştiriülraigitir» ıglörülıülyor ki bu kanunun yürürlük tarihinde deMleStleş-
tiırane bu şekilde kanunla oimuşltur. Ytofcsa ıBakanl<ar Kurulunun kararıyla yapılmöimi'şltırl 

Geneli Kurulda da açMayaca&ım şekülKde diğer devtefelerin Anayasalarımda da hal böyledir. 
Bu itibarla kanunun (tümüme maddelerine geçilmesine "ve ayrıca maddelerinde bilhassa Bakanlar Kurulu

na yetki verme kısmına karşı oyda bulunduğumu arz ederim. 

Muhalif rütye 
Rıfat Bayaz.it 

Kahramanmaraş Milletvekili 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 17 Kasım 1984 

Esas No. : 1/618 
Karar No. : 84 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

•Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak, Babanlar Kurulunca 1.11.1984 tarihimde Türkiye Büyük 
Millet Meclisli Başkanlığına sunulan ve 14.11.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Kaımu Yara
rının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan özel Teşebbüslerin Üevletieştirilebilimesi Usul 
ve Esasları Hakkında (Kanun Tas&rısı» ve ön havalesi uyarınca Anayasa Komilsyonlu metni Komisyonumuzun 
17.11.1984 tarih ve 32 noi birleşiımlinde Hükümet temsilcüerinin de kaittlmalarıyla görüşüldü* 

Bilindiği gibi, Anayasanın Geçici 8 inci maddesi ile bazı kanunların seçimle gelen Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ilik toplantısını izleyen bir yıl somuna ikladar çıkarılması emredilmektedir. 

Bu tasarı ile Anayasanın 47 noi maddesinde yer alan «Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler 
kamu yararının zorunh} kıldığı hallerde devletleştirilebiliir. Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. 
Gerçek (karşılığın hesaplanma tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir.» hükmü yerine getirilmiş olacaktır. 

Tasarının tümü üzerjinde yapılan görüşmelerde söz alan üyeler; Taslarının tümünü prensip olarak benim
semekle beraber; Devltitleşittiirilen işyerinin sahiplerinin mağdur edilebileceği, ödemelerlim peşin lolarak yapıl
mayıp taksitle yapılması hâlinde zaten zor durumda olan bu 'işyeri sahiplerinin duruımlarınıın daha da 
zorlaşacağı, devletleştirilecek işyerinde çalışmakta olan işçi ve memurların sosyal haklarının zedelenebileceği, 
ihtilaf halinde işyeri sahiplerinin mahkemeye başvurma sürelerinin kısafltılmasıyla mağduriyetlerine neden 
olacağı gibi endişelerini bdirtmişler ve bu görüşlerin ışığı altında hükümet temsilcilerine sorular sormuşlar
dır. 

Hükümet temsilcilerinin tasarı hakkında verdikleri açıklayıcı bilgiler ve sorulara verdikleri cevaplar din
lendikten sonra tasarının tümü ıbenimstenerek maddelerinin görüşülmesine geçiimiştirj 

Anayasa Komisyonu metninin 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri aynen, Anayasa Komisyonu metninin 5 inci 
maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan «en yakın» ibaresi «yetkili» şeklinde ıdüzeinlenerek madde bu şekliyle, 

Anayasa Komisyonu metninin 6 nci maddesinin (b) bendinin sonuna «Değerlendirme işlemi yapılırken 
özel teşebbüsün peştemalhk değeri de göz önünde tutulur.» şeklinde ıbir fıkra eklenerek madde bu şekliyle, 

Anayasa Komisyonu metnimin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası maddeden çıkarılmış, 3 üncü fıkranın ba
şında yer alan «İşçilerin» ibaresi «Personelin» şeklinde düzeltilmiş, 4 üncü fıkranın başında yer alan «İşlerine 
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Sion verilecek işçilerin» ibaresi «Personelin» şeklimde değiştirilmiş, aynı paragrafta yer alan «öncelki işve
ren» ibaresinden sonra «İdare ile birlikte ımüteselsilen», ibaresi eklenmiş, aynı paragrafın sonuna «İdarenin 
önceki işverene rücu halklkı saklıdır.» ibaresi eklenerek madde bu şekli ile, 

Anayasa Komisyonu metninin 8, 9, 10 ,11, 12, 13 ve yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 14 ve 15 inci 
maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı i'e aırz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Sururi Baykal 
Ankara 

Yasa Anayasaya aykırı ve 
devletleştirmeyi engelliyor. 

Karşıyım 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Tasarı, Anayasanın 47 nci mad
desindeki maksadı tanı karşıla

yamamaktadır. 
Muhalifim 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Peşin ödeme olmalı. 4 üncü 
maddeye karşıyım. 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Başkanvekili 
Ayçan Çakırpgulları 

Denizli 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Karşıyım 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Görüşüm eklidir. 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memisoğlu 
Rize 

f Tasarı Anayasamn 47 nci mad-

Sözcü 
Alaatin Fırat 

. Muş 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Muhalefet şerhim eklidir. 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

-

İsmail Şengün 
Denizli 

Tümüne karşıyım* 

Metin Yaman 
Erzincan 

Cengiz Tuncer 
- Kayseri 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Son maddelere ve özüne 
karşıyım 

H. Barış Can 
Sinop 

Muhalefet şerhim eklidir. 
desine karşılık olmadığı ka-

naatıyla muhalifim. 

Enver özcan 
Tokat 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 
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MUHALEFET ŞERHt 

1/618 sayılı Kanun tasarısında : 
4 üncü madldedle yer alan taksitle ödemenin ancaik «çok zorunlu hallerde» yapılması ve bu ibarenin metne 

eklenmesi gerek'tüği görüşündeyim, 
Türkân Arıkan 

(Edirne Milletvekili 

MUHALEFET ŞERHİ 
Yasa; , 
Anayasanın 47 nci maddesinde önıgörülen devletleşllirme işlemine cevap verebilecek şeklide düzenlenme

miş; özelikle 2 nci madde ile Anayasanın amir hükümleri yerine getirilmemiş, bunu sağlayacak olan önerge
lerimiz de reddedlm'işltir. Yasa bu haliyle Anayasanın 47 nci maddeslinde öngörülen amacı gerçekleştirmek
ten uzak niteliktedir. 

Barış Can A. Sırrı Özbek Enver Özcan 
Sinop Milletvekili Adıyaman Milletvekili Tokat Milletvekili 

Ayhan Fırat Sururi BaykaJ 
Malatya Milletvekili Ankara Milletvekilli 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan özel Teşebbüslerin Devletleşti-
rilebitmesi Usul ve Esasları (Hakkında Kanun [Tasarısı 

Amaç ve kapsûyn 

•MADDE 1. — Bu Kanun; kalmu yararının zorunlu Ikındığı hallerde, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel 
teşelblbüsleırin devletlteştörtillmesi esaslarını, devletleştirme karşılığının hesaplanma tarz ve usûllerini ve bunlarla 
ilgili uyuşmazlıkların çözüm yollarını düzenler. 

Devletleştirme şartları 

MADDE 2. — özel teşebbüsler, ancak aşağıdaki şartların birlikte gerçeMeşmesi halinde devletleştiriîe-
bilir. -

a) Devletleştirilecek özel teşebbüsün yaptığı hizmet veya üretiminin ülke çapıoidla kamu ihtiyacına hitap 
etmesi,, 

Ib) Bu hfemejt veya üretimin, kontrol, relklaibet, ikame veya başka yollardan sağlama imlkânının bulunma
ması, ^ 

e) Hizmet veya üretimin yavaşla(tılm!aısı veya durdurulmıaisı halinde kamuniun büyük zarar görmesi, 

Devletleştirme kararı, ıkararm ilan ive tebliği 

MADDE 3. — Kamu hizmeti niteliğini taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde, 
özel teşebbüsün gördüğü hizmetlin niteliğine göre ilgili (bakanlığın tek'llii üzerine Balkanlar Kurulu Kararı ile 
devletleşti'rîlöbÜiirler. 

DtavIetleştMlimesine karar verilen özel teşebbüsün yönetimini geçici bir yönetim kuruluna tevdii etmeye ve 
geçici yönetimin şek'ü ve esaslarını belirlemeye Bakanllar Kurulu ye'tkil'idir. 

Devletleştirme kararı, üç gün içinde Resmî Gazetede yayımlanır ve kararın bir örneği noter aracılığı ile 
devletteştiırîılmesine karar verilen özel teşebbüsün sahibine veya temsile yetfclilli organına tebliğ edilir. Onbeş 
gün içimde noter aracılığı ile doğrudan doğruya tebligat yapılamayan hallerde Resmî Gazetede yapılan ilan 
tarihini taMp eden oiüuzuncu günün sonunda tebligat yapılmış sayılır., 

Devletleştirme karşılığı 

MADDE 4. — Devletleştirme, bu Kanunda belirtilen esaslara göre kamu hizmeti niteliği taşıyan özel te
şebbüsün, devledeştirrnıe kararının Resmî Gazetede ilan edildiği tarihteki gerçek karşılığı üzeninden hesaplana
cak bedeli, nakden ve peşin olarak veya o yıl Genel Bütçe Kanununida gösterilecek miktardan az olmamak 
üzere en fazla beş yıl içinde eşit taksitlerle ödenmek suretiyle yapılır. Taksitle ödeme önıgörülen hallerde 
taksitlere, peşin ödeme gününü takip eden gündten itibaren Devlet borçları içlin kabul edilen en yüksek faiz 
hajdldi uygulanır. 

Devletleştirillmıesline karar verilen özel teşebbüsün en son bÜançosunda kayMı net aktif değerinin yüzde 
yirmilbeşi devletleştirme kararının Resmî Gazete ile ilanından itibaren on gün- içinde, bu Kamunda belirtilen 
esıaisllara göre tespit olunacak gerçek devletieştiırme karşılığından mahsup edülmek üzere ve herhalde peşin ola
rak hak sahibi adına milî bankalardan birine yatırılır. 

Değer, Tespit ve Takdir Komisyonu 

IMADDE 5.. — Devletleştlirilrnesine karar verilen özel teşebbüslerde yapılacak tespit ve değerlendirme 
işleri, özel teşebjbiMin gördüğü kamu hizmetinin niteliğinle göre ilgili bulunan Balkankk temsilcisinin başkan-
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞÎ 
METİN 

Kamu Yaranmn Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu 
Hizmeti Niteliği Taşıyan özel Teşebbüslerin Dev-
letlestirilebümesi Usul ve Esastan Hakkında Kanun 

Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştirH 

Devletleştirme şartlan 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

Devletleştirme kararı,; kararın ilan ve tebliği 

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

Devletleştirme karşılığı 

MADDE 4. 
kalbul edilmiştir^ 

Tasarının 4 üncü maddesi aynen 

Değer Tespit ve Takdir Komisyonu 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir^ 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu 
Hizmeti Niteliği Taşıyan özel Teşebbüslerin Devlet-
leştirilebümesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun 

Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Anayasa Komisyonu metninin 
1 inci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Devletleştirme şartları 

MADDE 2. — Anayasa Komisyonu metninin 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devletleştirme kararı, kararın ilan ve tebliği 

MADDE 3. — Anayasa Komisyonu metninin 
3 üncü maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Devletleştirme karşılığı 

MADDE 4. — Anayasa Komisyonu metninin 
4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Değer Tespit ve Takdir Komisyonu 

'MADDE 5. — Devletleştirilmesine karar verilen 
özel teşebbüslerde yapılacak tespit ve değerlendirme 
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'(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

lığında yönetmelikte belirtilecek kamu ve özel kuruluş temsMcdBerinden oluşacak komisyonca yürütülür. 
Seçilen komisyon üyeleriıne en yakın Sulh Hulkuk Mahkemesinde yemlin ettirilir. 

Değer tespit ve takdiri 

(MADDE 6. — Değer ıtespit ve takdir komisyonu, takdir ve değerlendirme işlerini aşağıdaki esasa göre 
yürütür. 

a) Özel teşebbüse ait sınaî, ticarî ve sosyal tesisler, ımaikine araç ve gereçler, teçhizat, malzeme ve hıamımad-
deleır ile yarı mamul ve mamul maddeler stokları gibi !her türlü taşınır ve taşınmaz malların miktarları, va
sıfları ve halihazır durumlarını gösteren bir tutanakla (tespit olunur. Senötli ve seneMz bültün alacak ve 
borçlar ile tescile talbi bilumum haklar da hazırlanan bu tutanağa kaydedilir, 

(b) Tutanakla tespit olunan, bina, arsa, arazi ve kaynaklar ile, 'bunlar üzerindeki irtifak haklarının de
ğerleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 1,1 inci maddesi hükümlerine göre, bunların dışında kalan bü
tün diğer unsur ve değerlerin gerçek karşılıkları ise 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Servetleri Değerleme 
Bölümünde gösterilen esaslara göre tespit ve takdir olunur. 

c) Tespit ve takdir olunan devletleştirmenin gerçek miktarı ille bu miktardan dördüncü maddemin ikinci 
fıkrası hükmüne göre avans mahiyet inde ödenmiş bulunan miktar çıkarıılmak suretiyle hak sahibi adına ban
kaya yatırılacak bakiye devletleştirme karşılığı miktarı ayrıca belkltiliir, 

Özel teşebbüste çalışanların durumu 

IMAIDDE 7. — Komisyon öncelikle devüeüleştirillen özel teşefbbiMe çalışan yönetici, işçi ve diğer perso
neli görevleri itibariyle ayrı bir tutanakla tespit ederek tutanağı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşebbüsün yöne
timini devralan geçici yönet'Jm kuruluna tevdi eder. 

Geçici yönetim kurulu komisyonun teklifderini de dikkate alarak teşebbüsün özeliklerine ve iş durumuna 
göre işe devamları uygun görülen personeli tespit eder. llşe devamları uygun görülmeyenlerin işlerine, iş mev
zuatı hükümleri çerçevesinde son verilir. 

İşçilerin devletleştirme tarinindeki hizmet süreleri ile ücret ve diğer özlük haklarının tespitinde Sosyal 
Sigortalar Kurumu, vergi dairesi ve ilgili diğer resmî dairelerdeki kayıtlar esas alınır. 
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Değer tespit ve takdiri 

MADDE 6. 
kabul edilmiştir^ 

— Tasarının 6 ncı maddesi aynen 

Özel teşebbüste çalışanların durumu 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

işleri, özel teşebbüsün gördüğü kamu hizmetinin ni
teliğine göre ilgili bulunan Bakanlık temsilcisinin baş
kanlığında yönetmelikte belirtilecek kamu ve özel ku
ruluş temsilcilerinden oluşacak komisyonca yürütü
lür*, ^ 

Seçilen komisyon üyelerine yetkili sulh hukuk 
mahkemesinde yemin ettirilir. 

Değer tespit ve takdiri 

MADDE 6. — Değer tespit ve takdir komisyonu, 
takdir ve değerlendirme işlerini aşağıdaki esasa göre 
yürütür. 

a) özel teşebibüse atit sınaî, ticarî ve sosyal te
slisler, makine araç ve gereçler, teçhizat, malzeme ve 
ham maıdldeler ile yarı mamul ve mamul mıadldeler 
stokları gibi her türlü taşınır ve taşınmaz malların 
miktarları, vasıfları ve halihazır durumlarını gösteren 
bir tutanakla tespit olunur. Senetli ve senetsiz bütün 
alacak ve borçlar ile tescile tabi bilütmıum halklar da 
hazırlanan bu tuftanağa kaydedilir. 

Ib) Tutanakla teapiitt olunan, bina, arsa, arazi ve 
kaynaklar ile, bunlar üzerindeki irtifak haklarının 
değerleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 
inci maddesi hükümlerine göre, bunların dışında ka
lan bütün diğer unsur ve değerlerin gerçek karşılık
ları ise 213 sayılı Vergi Usul' Kanununun Servetleri 
Değerleme Bölümünde gösterilen esaslara göre tes
pit ve takdir olunur. 

Değerlemdürme işlemi yapılırken özel teşebbüsün 
peştemalık değeri de göz önlünde tutulur. 

c) Tespit ve takdlir olunan devletleştirmenin ger
çek miktarı ile bu miktardan dördüncü madldenin 
ikinci fıkrası hükmüne göre avans mahiyetinde öden
miş bulunan miktar çıkarılmak suretiyle hak sahibi 
adına bankaya yatırılacak bakliye devletleştirme kar
şılığı miktarı ayrıca belirtilir. 

Özel teşebbüste çalışanların durumu 

MADDE 7. — Komisyon, öncelikle devletlestiri-
len özel teşebbüste çalışan yönetici, işçi ve diğer per
soneli görevleri itibariyle ayrı bir tutanakla tespit ede
rek tutanağı Balkanlar Kurulu Kararı ile teşebbüsün 
yönetimini devralan geçidi yönetim kuruluna tevdi 
eider.' 

(Personelin devletleştirme tarihindeki hizmet süre
leri ile ücret ve diğer özlük haklarının tespitinde 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

İşlerine son verilecek işçilerin, devletleşltirtme kararının Resmî Gazete ille ilanından önceki çalışıma süre
lerine göre işlemiş kıdem tazımiinaltiliarı, üorelt ve diğer sosyal inaklarından, önceki işveren, bu tarihten sonra 
çalışacakları süreye tekabül öden kıdem tazminaferı üorelt ve diğer halklardan ise ilgili idare soırumludur. 

İDevlebleştirmesine karair verilen özel teşebbüste çalışan işçiler hakkında iş mevzualtı hükümleri uygulanır. 

Ödeme ve tebligat 

MADDE 8. — Komisyon tarafınldan haızırllanao raportta belMenen devldtflesjtjirme igerçek karşılığımdan, dör-~ 
düroü maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre avans dîarak ödenmiş bulunan niikltar çıkarıldıktan sonra ka
lan miktarın tamamı veya takisMe ödeme öngörülen hallerde ödenecek ilk taksidi, İgili bakanlıkça raporun 
kendisine verildiği tarihten itibaren on gün içinde haksabibi adına milî bankallardan birine yatırılır ve bede
lin bankaya yatırıldığıma ilişkin' belge ile birlikte değer 'tespit raporunun bir örneği nloter aracılığı ile devldtleş-
tirilen özel teşelblbülsün salh'lbine veya temsile yetkili organına töbliğ eldilir. Yapılan tebligatla, açılacak bedele 
itiraz davalarında hu'suimeitin yöneliltileceği ilgili bakanlık aiyrıca bdlirtilir. 

Dava hakkı 

İMİADOE 9. — DeVletleşltirilmesine karar ıver'ffl'en özel teşebbüsün sahibi ıveya temsile yetkili organı, devletleş
tirme kararının tebliğinden İtibaren 15 gün içinde Danıştay'da ipteil davası ve değer tespit ve takdir rapo
runun kendisine Itebliğ tarihinden JtiJbaren otuz gün içinde özel teşebbüsün kanunî merkezlinin bulunduğu ma
hallî asliye hukuk mahkemesinde tespit ve takdir duman bedele itiraz davası açalbllir. 

Hıgâlli Bakamlıfc"da değer tesptit ve takdir raporunun kendisine verildiği .tarihten itibaren a'l'tmış gün içinde 
bedele itiraz davası açabilir. 

IBu Kanuna .göre açılan davalar diğer davalara terciham ve ivedilıikl'e görülür., 

Muafiyetler 

ıMAODE 10. — Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla yapılacak devir ve intikal işlemleri her türlü vergi, 
resim ve harçlban muaftır, 

Yasak işler ve eylemler 

MAiDDE 11. — Aşağıda yazılı işler ve eylemler yasaktır : 
a) Devietleşfcirilen özel teşebbüsün sahibi ve ortaküarı, yönetim kurulu başkamı, üyeleri ve idarecileri ile 

bunların usûl ve füruğu, kan-fcoca veya üçüncü derece dahil kan ve sıhrî hısımlarının değer tespit ve takdir 
komisyonunda veya bu komisyon taraflından yaptırıllaüak imcdemelerde görev almaları. 

lb) Komisyon başkanı ve üyeleri ile bu komisyon taraf ından görevlendirilecek uzman ve bilirkişilerin ken
dilerine resmen takdir edilen ücret dışında herhangi bir sureltile çıkar sağlamıaları. 

c) DevMeşltkime kararının ilanından sonra özel teşiebbüse alilt mal ve kıymetlerin kısmen veya tamamen 
başkasına devir ve teml'ikü. 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Ödeme ve tebligat 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

Dava hakkı 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştirH 

Yasak isler ve eylemler 

MADDE 10. — Tasarının 11 inci maddesi 10 un
cu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Sosyal Siıgortallar Kurumu, vergi dafiresü ve ilgili di
ğer resmî dairelerdeki kayıtlar esas alınır, 

Personelin, devletleştirme kararının Resmî Gazete 
ile ilanından önceki çalışma sürelerine göre işlemiş 
kıdöm tazminatları, ücret ve düğer sosyal halkların
dan, önceki iş/veren idare ile birl'ikte mülteseMılen, bu 
tarihten sonra çalışacakları süreye tekabül eden kı
dem, tazm/iaaitlar, ücret ve diğer haklardan ise ilgili 
îdare sorumludur, İdarenlin önceki işverene rücû hakkı 
sakilidir., 

Devletleştirilmösine karar verilen özel teşebbüste 
çalışan işçiler hak!kmda iş mevzuatı hükümleri uygu
lanır., 

Ödeme ve tebligat 

MADDE 8. — Anayasa Komisyonu Metninin 8 
inci maddesi aynen kalbul edümiştıir. 

Dava hakkı 

MADDE 9. — Anayasa Komisyonu Metninin 
9 uncu maddesi aynen kabul ediltrıüştür. 

Yasak işler ve eylemler 

MADDE 10. — Amaıyaisa Komisyonu Metininin 
10 uncu malddesi aynen kalbul edülmiştfir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 167) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Geçersiz tasarruflar 

MADDE 12. — Devletleştirme kararının ilanından sonra özel teşebbüsün sahibi veya yetkili organlarının, 
teşebbüsü borç altına sokacak veya teşebbüs mamelekinin azalmasına neden olacak nitelikteki ivazlı ve ivazsız 
bütün tasarruf ve işlemleri geçersizdir. 

Görevli kişilerin suçları ve cezalar 

MADDE 13. — Bu Kanuna göre görevlendirilenlerden suç işleyenler Devlet memuru gibi cezalandırı
lırlar. Şu ka'dar ki verilecek cezalar o suç için muayyen olan cezanın yarısından az olmamak üzere M 
katına kadar artırılır. 

Fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği talkdirldb bu Kanunun 10 uncu maddesine 
aykırı hareket edenlör bir yıldan iki yıla kadar hapis ve beşyüzHn İtiradan birmilyom ikaya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Yönetmelik 

MADDE 14. — Bu Kanunda kurulması öngörülen komisyonun üyefeririin kümlerden oluşacağı, bunla
ra ödenecek yolluk ve ücretler, komiisyon çalışmaları ile ilgili giderler, komisyonun toplanma usul ve esas
ları ile bu Kanunun uygulanımiasını gösteren diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Yürürlük 

MADDE 15. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
5*. N. türel 

Devlet Bakanı 
A.. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî 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. Halefoğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
1, S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Ta'bıî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

25.10.1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

İ. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M, Taşçıoğlu 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Geçersiz tasarruflar 

MADDE 11. — Tasarının 12 nci maddesi 11 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Görevli kişilerin suçları ve cezalar 

MADDE 12. — Tasarının 13 üncü maddesi 12 noi 
madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

Yönetmelik 

MADDE 13. — Bu Kanunda kurulması öngörü
len. komisyonun üyelerinin kimlerden oluşacağı, bun
lara ödenecek yolluk ve ücretler, komisyon çalışma
ları ile ilgili giderler, komisyonun toplanma usul ve 
esasları ile bu Kanunun uygulanmasını gösteren di
ğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

Yürürlük 

MADDE 14. — Tasarının 15 inci maddesi 14 ün
cü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 15. — Tasarının 16 ncı maddesi 15 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

Geçersiz tasarruflar 

MADDE 11. — Anayasa Komisyonu Metninin 
11 inci madidesi aynen kabul edlmrştir. 

Görevli kişilerin suçları ve cezalar 

MADDE 12. — Anayasa Komisyonu Metninin 
12 ne'i mıadldesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 13. — Anayasa Komisyonu Metninin 
13 üncü maddesi aynıen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 14. — Anayasa Komisyonu Metninin 
14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 15. — Anayasa Komisyonu Metninin 
15 inci maddesi aynen kalbul edilmiştir, 

»e-« .«.. 
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