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Sayfa 
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100 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 

Üniversiteler Kanununun geçici 10 uncu ve 
YÖK Kanununun geçici 8 inci maddelerinin 
telif edilmeyişinden doğan şikâyetler konu
sunda gündem dışı konuşması (100:101 

2. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şa-
hin'in, sosyal devlet anlayışı ve zamlar konu
sunda gündem dışı konuşması 101:102 

B) Tezkereler ve önergeler 102 
1. — Cezayir'e gidecek olan Devlet Bakanı 

Kâzım Oksay'ın dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/703) 102 

2. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç ve 7 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin, iç

tüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan gün
deme alınmasına dair önergesi (2/20), (4/80) 

Sayfa 

102: 
104 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç ve 7 Arkadaşının, 5434 Sayılı TC Emek- % 
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
nin, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğ
rudan gündeme alınmasına dair önergesi (2/21, 
4/81) 104:112 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç ve 8 Arkadaşının, 5434 Sayılı Tür* 
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci madde
sine göre doğrudan gündeme alınmasına dair 
önergesi (2/22,4/82) ^ 112:113 

5. — istanbul "Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç ve 7 Arkadaşının, 5434 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Da
ir Kanun Teklifinin, içtüzüğün 38 inci mad
desine göre doğrudan gündeme alınmasına da
ir önergesi (2/23, 4/83) 113:115 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç ve 6 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal 
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Sayfa 
Sigortalar Kurumu Kanununun Ek 1 inci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre 
doğrudan gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/28, 4/84) 115:1(18 

7. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç ve 8 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa 11.8.1977 Tarih ve 2098 
Sayılı Kanunla Eklenen Ek Birinci Maddeye 
2 Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
nin, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğru
dan gündeme alınmasına dair önergesi (2/39, 
4/85) 118:122 

8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç ve 6 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
11.8.1977 Tarih ve 2095 Sayılı Kanunla Ek
lenen Ek 1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 
38 inci maddesine göre doğrudan gündeme 
alınmasına dair önergesi (2/51, 4/86) (122:123 

9. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç ve 6 Arkadaşının, 17.4.1964 Tarih ve 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
11.8.1977 Tarih ve 2098 Sayılı Kanunla Ek
lenen Ek 1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 
38 inci maddesine göre doğrudan gündeme 
alınmasına dair önergesi (2/65, 4/87) 123:124 

* 10. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç ve 6 Arkadaşının, 5434 Sayılı TC 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre 
doğrudan gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/66, 4/88) ' 124:125 

11. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç ve 6 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 

Sayfa 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
11.8.1977 Tarih ve 2098 Sayılı Kanunla Ek
lenen Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 
38 inci maddesine göre doğrudan gündeme 
alınmasına dair önergesi (2/67, 4/89) 

12. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç ve 5 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 

11.8.1977 Tarih ve 2098 Sayılı Kanunla Ek
lenen Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifinin, içtüzüğün 
38 inci maddesine göre doğrudan gündeme 
alınmasına dair önergesi (2/69, 4/90) 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI 

A) Öngörülmeler 
1. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve 40 

arkadaşının; PTT Genel Müdürlüğünün, .Başel 
Limited Şirketine ait bir arsayı rayiç bedelinin 
çok üstünde satın almasına göz yumarak Ba
kanlık nüfuzunu kötüye kullandığı ve bazı ki
şilerin çıkarı için Devleti zarara 'uğrattığı ve 
bu hareketinin Türk Ceza Kanununun 230 
ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy hakkında 
Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/330) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 

in, genel af konusunda çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. 
Necat Eldem'in yazılı cevabı (7/386) 

125 

125:126 

126 

126 

126:140 

141 

141 

141 

I. 

TBMM Genel Kurulu saat İ 5.00*te açıldı. 
Birinci Oturum 

izmir Milletvekili özdemir Pehlivanoğlu'na, Baş
kanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve süre ile. izin 
verilmesi kabul edildi. 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastiürk ve 15 
Arkadaşının; Bulgaristan'da yaşayan Türklerin bu-' 
g'ün içinde bulundukları durumun görüşülerek, bu ko
nuda millî bir politikanın geliştirilmesi ve Balıkesir 
Milletvekili ismail Dayı ve 18 Arkadaşının; Bulgaris-

— 98 — 
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tan'da yaşayan Türklerin bugün içinde bulundukları 
durumun görüşülmesini sağlamak amacıyla yapılacak 
Genel Görüşmenin (8/5, 8/6), İçtüzün 71 inci mad
desi uyarınca kapalı oturumda yapılmasına dair HP 
Grup Başkanvekiîi Onural Şeref Bozkurt'un öner
gesi okundu. 

Önerge sahibinin önerge gerekçesini açıklaması
na imkân vermek üzere saat 15.05'te açık oturuma 
son verildi. 

İkinci Oturum 
ı(Kapalıdır) 

Üçüncü Oturum 
(istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan HastÜrk ve 15 

Arkadaşının; Bulgaristan'da yaşayan Türklerin bu-
ıglün içinde bulundukları durumun görüşülerek, bu 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64 
üncü Birleşimini açıyorum. 

. Toplantı yetersayısı vardır. 
Görüşmelere başlamadan Önce, 20.2.1985 tarihli 

63 üncü Birleşimde yapılan kapalı oturuma ait tuta
nak özetinin, İçtüzüğün 72 nci maddesine göre oku
nabilmesi için kapalı oturuma geçmemiz gerekmekte
dir. Bu sebeple Genel Kurul salonunda bulunabile-

konuda millî bir politikanın geliştirilmesi ve Balıke
sir Milletvekili İsmail Dayı ve 18 Arkadaşının; Bul
garistan'da yaşayan Türklerin bugün içinde bulun
dukları durumun görüşülmesini sağlamak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca yapılan Genel Görüşmenin (8/5, 8/6) 
tamamlanmış olduğu açıklanarak 21 Şubat 1985 Per
şembe günü saat 15.00*te toplanılmak üzere birleşi
me saa't 19.34"te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekiîi 
Ledin Barlas 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Adana 

Cemal özbilen Cüneyt Canver 

cek, sayın üyeler ile yeminli görevliler dışındakilerin 
salonu boşaltmalarını rica ediyorum, 

Tutanak özeti okunduktan sonra açık oturuma 
geçilecektir. Sayın idare amirlerinin bu konuda yar
dımcı < olmalarını ve salon boşaltıldıktan ve ses dü
zeni kontrol edildikten sonra Başkanlığa bilgi verme
lerini rica ederim. 

Kapanma Saati : 15.05 

Rapor 
1. — Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Ha

mililerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir ve 7 Arkadaşının 
29.6.19516 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kami

li. — GELEN KÂĞITLAR 

21 . 2 . 1985 Perşembe 

nuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/157) (S. 
Sayısı : 236'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 20.2.1985) 
(GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 
Acıtma Saati : 15.0* 

BAŞKAN : BafkanreJüai Ledin Borias 
KÂTtP ÜYELER : Cüneyt Canver (Adana), Cemc.l özbikn (Kııfcbrel) 
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İKİNCİ OTURUM 

(Kapalıdır) 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 15.10 

BAŞKAN : Başkanveküli Ledin Barlas 
KÂTİP ÜYELER : Cüneyt Canver (Adana), Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — 64 üncü Birleşimin kapalı olan İkinci Oturumundan sonraki Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere başlıyoruz^ 

m. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Üniver
siteler Kanununun geçici 10 uncu ve YÖK Kanunu
nun geçici 8 inci maddelerinin telif edilmeyişinden 
doğan şikâyetler konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Bahriye Üçok' 
un Yükseköğretim Kanununun geçici 8 inci ve 10 
uncu maddelerinin telif edilmemesinden doğan durum 
hakkında görüşme isteği var. 

Sayın Bahriye Üçok, buyurunuz efendim, 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; üç beş yıldan bu yana süregelen bir 
uygulama hatası yüzünden, haksızlığa uğrayan bilim 
adamlarımızın şikâyetlerini duyurmak için söz almış 
bulunuyorum. 

Şikâyet konusu, 7.7.1973 tarihli 1750 sayılı Üni
versiteler Kanununun geçici 10 uncu maddesiyle 2547 
sayılı YÖK Kanununun geçici 8 inci maddesinin te
lif edilmeyişinden doğmaktadır. Yani, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Yasası henüz hazırlık dönemindeyken, 
1750 sayılı Üniversiteler Kanununun öngördüğü sı
navları başarıyla geçip profesörlük veya doçentlik un
vanlarına hak kazanmış olanların kadroya atanmaları 
eski mevzuat hükümlerine göre yapılması gerekirken, 
bu hak bu durumda bulunan üniversite mensupların
dan esirgenmiştir. 

Eski yasanın zor koşullarını aşarak doçent ve pro
fesör olan bu bilim adamlarımız, yeni kazandıkları 

_ ıoo — 

unvanlarını kullanamadıkları gibi, kadrolarını ve ma
aş farklarını da hâlâ elde edememişlerdir. Oysa 1750 
sayılı eski kanuna göre profesörlük formalitelerini 
tamamlamış olan doçentler, tayinlerinin yapılabileceği 
bir kadro olmasa bile daha önceki doçentlik kadro
sunda eylemli doçent olarak kalanlar, kadroya bağlı 
olmaksızın yükseltilirlerdi. Yani 1750 sayılı Üniver
siteler Kanununun geçici 10 uncu maddesine göre, 
2547 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce do
çent kadrosunda profesörlüğe yükseltilmiş olanların, 
profesör unvanını ve buna bağlı yetkileri kullanabil
meleri gerekmektedir. Yönetmeliğin geçici 5 inci 
maddesinde de bu gibilerin haklarının saklı olduğu 
belirtilmiştir. 

YÖK, 15.10.1982 tarihli ve 3588 sayılı açıklama
sında, bu durumdaki doçent ve profesörlüğe hak ka
zanmış olanların unvanlarını kullanabileceklerini ve 
açık bulunan kadrolara doğrudan atama yapılabilece
ğini kabul etmiştir. Hal böyle iken, YÖK bugüne de
ğin büyük emeklerle kazanılmış olan bu hakkı veya 
avantajları sahiplerine vermemiştir. YÖK'ün bu ka
yıtsız davranışı, yaşamlarının en güzel çağlarını kitap
lar arasında, laboratuvarlarda deneyler arasında har
cayan bilim adamlarımızı hayal kırıklığına uğrat
mıştır. 

Nerede olursa olsun açık kadrolara atanmak üze
re senatolar tarafından profesörlüğe yükseltilen do
çentler, kadroya bağlı olmaksızın profesörlük unvanı-
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nı taşıyabilmeli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin öngördüğü kadro dağılımına göre, mev
cut açık kadrolara ilan şartı aranmaksızın atanmala
rını beklemek, çok haklı bir istektir elbet. 

Sayın Millî Eğitim Bakanımızın bu yolda YÖK'ü 
uyarmasını ümit eder, yüce Meclisi saygılarımla se
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok. 
2. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

sosyal devlet anlayışı ve zamlar konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Sayın Halil ib
rahim Şahin, sosyal devlet anlayışı ve zamlarla ilgili 
gündem dışı söz isteğinde bulunmuştur. 

Buyurunuz efendim. (HP sıralarından alkışlar) 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyeti ve demok
rasiyi korumak, devletin varlık sebebidir, fakat dev
let aynı zamanda ulusun huzurunu da sağlamak ve ki
şilerini mutlu kılmak görevi ile de yükümlüdür. Sos
yal devlet, her şeyden önce insana ve insanın düşün
ce hakkına saygılıdır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda okuduğum metin, 
Anayasamızın, «Devletin temel amaç ve görevleri» 
başlığını taşıyan 5 inci maddesinin gerekçesidir. Bu
radan da açık ve kesin anlaşılacağı gibi, alınacak eko
nomik önlemlerde siyasal ve sosyal öz bulunmalıdır. 
Ancak uygulamada, 1983 seçimlerinden bu yana Sa
yın Başbakan özal'ın izlediği ekonomik model, sos
yal ve siyasal özden yoksun olup, demokratik yolları 
açmaya çalışmadığı gibi, toplumu gittikçe karamsar
lığa iten bir olgu olarak devam etmektedir. Halkla 
bilgi alışverişi ve akışını kurmayan iktidarların başa
rısızlıkları önlenemez. 

Ulusların hayatında olağanüstü dönemler vardır. 
Bu olağanüstü dönemlerin olağanüstü yasaları da 
olacaktır. Olağanüstü dönemler demokrasiye geçişi 
temin etmiş ve güvence altına almışlarsa, seçimler 
yapılmış, siyasî partiler görev alarak demokratik ku
rallara göre hareket etme sorumluluğu yüklenmişse, 
toplumları olağanüstü dönemlerin olağanüstü yasala
rı ile yönetemezsiniz. Sayın özal ise, bir seneyi geçen 
iktidarı döneminde demokrasiyi ve onun yollarını açı
cı hiçbir yasa getirmediği gibi, toplumu kavrayan 
sosyal içerikli hiçbir yasayı da gündeme getirmemiş
tir. Tek getirdiği, kanun kuvvetinde kararname yet
kisine dayanarak toplumu yönetme ve ayda, hatta ay 
beklemeksizin yapılan zamdır. Bu iktidarın adı Türk 
siyasal tarihine «Zamlar İktidarı» olarak geçecektir. 

Devlet yönetimi Sayın Özal tarafından o kadar kolay
laştırılmıştır ki, .sabahleyin kalkınca dolara bakacak
sınız, dolar yükselmişse zam koyacaksınız; ayda bir 
de televizyondan monolog yoluyla halka hitap ede
ceksiniz; ekonomik önlemlerin kaynağını da dolar, 
IMF, faiz, holdinglerde arayacaksınız, halka kulağı 
tıkayıp sadece bu verilere bakacaksınız... İşte Sayın 
Özal'ın bir yıllık iktidarı. 

Sayın üyeler, hiç kimseden hiçbirimiz mucize bek
lemiyoruz. Vatanseverliğin hiçbir kimsenin tekelinde 
olmadığını da biliyoruz. Çağın ekonomik anlayışı da 
kimsenin tekelinde değildir. Esasen ekonomi de kar
maşık bir bilim olmaktan çoktan çıkmıştır. 

35 yıldan bu yana son doruğu tatbik edilen bu 
ekonomik modelle meseleler çözülemiyor ve çözüm
lenemiyor. Bunun açık durumu bugünkü topUım ya
şamında kendisini göstermektedir. 5 yıla yakın za
mandan beri Sayın Özal Türk ekonomisine damgası
nı vuran kişidir; yeni değildir : 1980 yılında Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarı, onu takiben Başbakan 
Müsteşarı, ondan sonra ekonomik işlerle görevli Baş
bakan Yardımcısı ve nihayet bir seneyi aşkın süreden 
beri de Başbakandır. Demekki, Türk ekonomik haya
tının 4 yılını muhafaletsiz, 1 yılım muhalefetli yürü-
tücüsüdür. Sonuç, görüldüğü gibi iç açıcı değildir. 
Kaldıki bu süre içinde uğraş verdiği tek konu eko
nomidir. Zira ordumuz, iç güvenliği temin için görev 
başındadır. Sıkıyönetim tamamen kaldırılmış değildir. 
Öyle ise, Sayın Özal bu durum ve konuma hiçbir 
devlet adamına nasip olmayan kolaylıklar arz ederek 
gelmiştir. Muhalefetli yılı da kanun kuvvetinde ka
rarnamelerle devam etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, süreniz doldu, lütfen 
toparlayın efendim. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

Sonuç : Köylü tarım girdilerinin pahalı olmasın
dan inlemekte, pırasa ve ıspanak fiyatına Ege'de tütün 
alımı, yapılmakta, Virjinya tütününe yollar açılırken, 
Türk tütününe yollar kapatılmakta, petrole her ay 
yapılan zamlarla geniş halk katmanlarına aylık ver
giler konmakta, OPEC ülkelerinin petrolü ucuzlat
masına karşılık, dolara bağlı ekonomik modelin so
nucunda, petrol her zaman zam görmekte. Öyle bir 
ekonomik model ki, deneme - yanılmayla netice al
maya çalışılırken teşhisi konmamış reçete ile şırınga 
yapılan geniş halk yığınlarının ve devletin ve üreti
me yönelik sanayicinin devreden çıkarıldığı bir mo
del oluşturulmuştur. Bu model oluşturulurken, Türk 
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toplumunun değer yargıları hiç düşünülmemiştir. Tüc
carca bir ekonomik anlayış ve uygulama, 5 senedir 
aynı ekonomist, aynı model ve getirdiği sonuç : Sahil
leri satıyoruz, Sevda Tepesi'ni satıyoruz, hayalî ihra
catla kum ve çakıl taşlarını satıyoruz, rüşvet ve irti
kap satıyoruz, Gökova'yı, ENKA'nın hafriyatı pa
hasına hava kirliliğine satıyoruz; ama yine de ekono
miyi kurtaramıyoruz, düzlüğe çıkaramıyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Şahin, 2 dakika geçti 
efendim. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Tamam
lıyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, bu ekonomik modelle sorun
ları çözemezsiniz. Çözmeye çalışırsanız, örneğin... 

BAŞKAN — Lütfen efendim toparlayın. Zamanı
nız geçiyor. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

Gökova Türkevleri Köyünün 3 tepesinin hafriya
tını özel firmaya vermek için o güzelim doğayı kir
letirsiniz. 

Bu öyle bir modeldir ki, uğruna her türlü olanak
larınızı seferber ettiğiniz holdingler, 280 milyar lira 
vergi verirken, bugün açlıkla karşı karşıya bıraktığınız 
memur ve işçiler 780 milyar lira vergi verir. Bu öyle 
bir modeldir ki, bankerler yaratır. Bankerleri bitirdiği
nizi zannettiğiniz zaman, tankerler başlar. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, lütfen efendim; sözü
nüzü kesmek zorunda kalacağım, bitiriniz efendim. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Tanker
leri halletmeye başladığınız an, irtikap ve rüşvet olay
ları başlar. (ANAP sıralarından gürültüler, sıra ka
paklarına vurmalar) Bu modelin alternatifi vardır. 
Bu modelin alternatifi, devletin ve halk kesiminin dev
reye girdiği planlı bir ekonomik modeldir. (ANAP 
sıralarından, «Sözünü kes Sayın Başkan» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Şahin, sözünüzü kestim efen
dim. 3 dakika geçiyor, lütfen kürsüden ininiz efen
dim. Lütfen efendim, sözünüzü kestim, buyurunuz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) (Başkanın mikrofonu 
kapatması) 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Bunun 
neticesinde, sağda demokratik oluşumlar olurken, sol
da da demokratik oluşumlar olacaktır. Böylece sos
yal demokrat sol bir model meydana gelecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
! 1. — Cezayir'e gidecek olan Devlet Bakanı Kâzım 

Oksay'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Maliye 
ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur-

j başkanlığı tezkeresi (3/703) 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin, «Sunuşlar» bölümünde, Cumhurbaş

kanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize 
sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye - Cezayir Karma Ekonomik Komisyonu

nun 19-22 Şubat 1985 tarihleri arasında Cezayir'de 
yapılacak olan toplantılarına katılmak üzere, adıge-
çen ülkeye gidecek olan Devlet Bakanı Kâzım Ok
say'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye 

I ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
vekillik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç 
ve 7 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre 
doğrudan gündeme alınmasına dair önergesi (2/20, 
4/80) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 inci maddesine göre 
verilmiş, doğrudan doğruya gündeme alınma önerge-
leni vardır. Okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

önerge adedi ll'dir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği üzere, Meclis içtüzüğümüzün inceleme 
süresini öngören 38 inci maddesi aynen, «Tasarı ve
ya teklifler komisyona havale gününden nihayet 45 
gün içinde komisyonca neticelendirilip Genel Kurula 
gönderilmek lazımdır. 

Aksi takdirde adıgeçen tasarı veya teklifin doğru
dan doğruya gündeme alınmasını Hükümet veya tek
lif sahipleri istemek hakkını haizdirler» hükmünü ge
tirmiş bulunmaktadır. 

Yüce Meclisimizin çalışmaya başlamasından yak
laşık bir yıl geçmiş ve de Meclisimiz 2 nci çalışma 
dönemine girmiş bulunmaktadır. Oysa, bugüne kadar 
Meclis Başkanlığımıza sunduğumuz 36 adet kanun 
teklifimizden bir tanesi dahi incelemeye alınmamış
tır. Tekliflerimizin komisyonlara intikali üzeninden 

I içtüzükte öngörülen 45 günlük inceleme süresi değil, 
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aylar geçmiş bulunmaktadır. Bu oluşumla Meclis Tü
züğümüz 36 kez ihlal edildiği gibi, kanun tekliflerimi
zin akıbeti de belli değildir. • 

Gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız ve ge
rekse Meclis İçtüzüğümüz milletvekillerine kanun tek
lifi yapma hak ve yetkisini tanımış bulunmaktadır. 
Meclisimiz komisyonlarının bu olumsuz uygulamala
rı ile bu hak ve yetki maalesef sepkedilmıiş olmak
tadır. 

Bu gerekçelerle aşağıda belirtilen kanun teklifimi
zin doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alın
ması hususunda yüksek müsaadenizi diler, bilvesile en 
denin saygılarımın kabulünü istirham eylerim. 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

(Kanun teklifi sahibi) 

«Orman Koruma Memurlarına Yıpranma Hakkı
nı Öngören Kanun Teklifi» 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında komis
yon başkanlığına haber verilmiştir. 

Sayın komisyon bu konuda konuşmak ister mi? 
Komisyondan söz talebi yoktur. 
önerge sahibi konuşmak ister mi efendim? 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Evet 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Feridun Şakir öğünç; buyu

runuz efendim. (HP sıralarından alkışlar) 
Sayın öğünç, lehte mi konuşacaksınız, aleyhte 

mi konuşacaksınız efendim? 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Grup 

adına konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 2 lehte, 2 aleyhte konuşma yapıla

caktır efendim; ona göre konuşalım lütfen. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; İçtüzüğün uygulanma
sına ilişkin önergemde açıkladığım üzere, huzurunu
za gelen kanun tekliflerimizin Meclis Başkanlığına 
sunulmasından itibaren bir yıl geçmiş bulunmaktadır. 
Bunu söylerken ilgili komisyonlarımızın değerli baş
kanlarına ve üyelerine herhangi bir tarizde bulunmak 
istemiyorum. 

Yalnız, şahsen benim 40 tane kanun teklifim var
dır; Halkçı Partili milletvekillerinin ise, bugünkü ta
rih itibariyle; birinci dönem 84 adet, ikinci dönem ça
lışmaya başladığımızdan bu yana da 26 adet kanun 
teklifi vardır ve bu kanun tekliflerimiz şu anda ko
misyonlarda beklemektedir. Demek oluyor ki, 110 adet 
kanun teklifimiz henüz değerli komisyonlarımızda mü- j 
zakereye alınmamıştır. I 

Benim bildiğim kadarıyla ve hepimizin de bildiği 
gibi, milletvekillerinin parlamentodaki fonksiyonları 
kanun teklifi yapmak, gündem dışı konuşma yapmak, 
sözlü ve yazılı sorular vermek, bunun dışında da yurt
taşlardan gelen teklifleri, dilekleri çözümlemeye çalış
maktır. Şu tablo içinde bizler, muhalefet milletvekil
leri olarak görevimizi yapamayacak duruma gelmiş 
bulunmaktayız.. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda gündeme alınıp alın
maması hususunu görüştüğümüz kanun teklifi, or
man muhafaza memurlarının fiilî hizmet zammından 
yararlandırılmalarını öngören bir kanun teklifidir. 
Bunu takip edecek diğer kanun tekliflerimiz de, yine 
bizim anlayışımıza göre, yıpranma hakkına müstahak 
olan çalışan arkadaşlarımızın, diğer emsal meslek 
grupları gibi (Ki, onu şimdi arz edeceğim sizlere) fiilî 
hizmet zammı kapsamı içine alınmalarını öngören 
kanun teklifleridir. 

Hemen açıklayayım, bugün fiilî hizmet zammın
dan yararlanan gruplar şunlardır arkadaşlar : 

Muvazzaf, yedek ve gedikli subaylarla, askerî me
mur ve gedikli erbaşlar, 

Polis, komiser yardımcısı, komiser, başkomiserler, 
Lokomotif, makinist ve ateşçileri, 
Germi ateşçi ve kömürcüleri, 
Dalgıçlar, >-
Maden üretiminde çalışanlar, 
Devlet Tiyatrosu sanatçıları, 
Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Karantina 

örgütünün ve veteriner örgütünün vazife gören me
mur ve hizmetlileri, 

Röntgen, radyo ve benzeri iyonizan radyasyonlar
la bilfiil çalışan tabip, teknisyen, sağlık memuru ve 
emsali personel, 

TRT'de haber hizmetini yürüten ve yayan daire 
başkanı, müdür, müdür yardımcısı, şef, muhabir, re
daktör, spiker, prodüktör, mütercim, kameraman fo
toğrafçı, ışıkçı, sesçi, teknisyen, teleks operatörü, 

Basın Yayın Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi 
olmak suretiyle gazetecilik yapanlardan memurluğa 
girip de meslekleri ile ilgili görevlerde istihdam edi
lenler. 

Bunların dışında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa zaman içinde yapılan eklentilerle şu meslek 
grupları da yıpranma hakkına, fiilî hizmet zammına 
müstahak kılınmışlardır : 

212 sayılı Kanunla değiştirilen 5953 sayılı Basın 
Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Mü
nasebetleri Düzenleyen Kanun kapsamına tabi olan 
çalışan sigortalılar, 
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Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartına sa
hip olmak suretiyle gazetecilik yaparken kamu ku
rumlarına giren ve bu kurumlarda meslekleriyle ilgili 
görevlerde istihdam edilen sigortalılar, 

Basın ve gazetecilik işyerlerinde çalışanlar. 
Değerli arkadaşlarım, bu arkadaşlarımızın fiilî hiz

met zammından yararlandırılmalarını kesinlikle yadır
gamıyoruz, takdirle ve şükranla karşılıyoruz. Ancak, 
bir hata yapmak da istemiyorum, karayollarında ça
lışan işçi arkadaşlarımız, demiryollarında çalışanlar, 
gemilerde çalışanlar; geçenlerde yaptığım bir konuş
mada arz ettiğim üzere, gemi adamları, deniz işçileri 
dünya normlarına göre dünyanın en ağır hizmetini 
yapmaktadırlar. Ben eski bir denizciyim, denizcili
ğin çilesini biliyorum. İstanbul'dan sefere çıktıktan 
sonra 4 ay, 5 ay okyanusta dolaşan arkadaşlarımız 
vardır, bütün doğa mücadelesini veren arkadaşları
mız vardır. Bu arkadaşlarımız, özellikle yine vurgula
yayım, birçok telgraf aldım, Kütahya'da Azot Sana
yiinde çalışan arkadaşlarımız, hekim olanlar'benden 
daha iyi bileceklerdir, gerçekten çok feci şartlar al
tında çalışmaktadırlar.. 

Bu nedenle bu eşitsizliği kaldırmak için; benim faz
la bir iddiam yok, bunu hükümet de getirebilirdi, nite
kim daha önce, benim bugün ele aldığım bütün ka
nun teklifleri geçmişte birçok milletvekili arkadaş
larımız tarafından meclislere getirilmiş, şu veya bu 
nedenle kadük olmuştur. Son kez, bundan önceki 
Danışma Meclisinde ben, eski bir işçi lideri olarak 
bazı kanun teklifleri getirdim, Danışma Meclisi Ge
nel Kurulunda onaylandı; fakat Konsey kademesine 
geldiği zaman seçimler oldu, kanun tekliflerimiz de 
böylelikle kadük oldu. 

Ben, misyonum itibariyle bunları yeniden huzuru-
nuza getirmek ihtiyacını duydum ve bugün ilk tek
lif, orman koruma memurlarının' bu kapsama alın
malarını öngören kanun teklifidir. 

Orman koruma memurlarının durumunu benim si
ze anlatmama gerek olmadığı kanaatindeyim. Or
manlarda, dağlarda, kış kıyamette çok ağır şartlar
la rizikolu bir hizmet gören bu arkadaşlarımızın da 
bu kanun kapsamına alınmalarını, bu kanun teklifi
mizle talep ediyoruz. Gayet tabiîdir ki, takdir sizle
rindir. 

Belki bu kanun teklifini reddedebilirsiniz. Gönül 
isterdi ki, bu kanun teklifleri komisyonlarda enine, 
boyuna, derinliğine tartışılsın, daha olumlu bir hale 
gelsin; ama bir kanun teklifinin de 1 sene boyunca 
komisyonlarda şu veya bu nedenlerle bekletilmeyeceği 
inancındayım. 
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Bu nedenle huzurunuzu işgal ettim. Orman koru
ma memuru arkadaşlarımızın da bu kanun kapsamı
na alınmak üzere hazırladığımız teklifimiz huzuru-
nuzdadır. Kabul ederseniz de sağolun, etmezseniz de 
sağolun. 

Teşekkür ederim. (HP sıralarından alışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öğünç. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, 2 kâtip üyenin sayımları ara

sında ihtilaf bulunduğundan, sayımı ayağa kalkmak 
suretiyle tekrarlayacağız. 

önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar 
efendim... Kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksın
lar... Önerge kabul edilmemiştir. 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Sakir öğünç 
ve 7 Arkadaşının, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci maddesine 
göre doğrudan gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/21, 4/81) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği üzere, Meclis İçtüzüğümüzün tnceleme 

Süresini öngören 38 inci maddesi aynen «Tasarı veya 
teklifler komisyona havale gününden nihayet 45 gün 
içinde Komisyonca neticelendirilip Genel Kurula gön
derilmek lazımdır. 

Aksi takdirde adı geçen tasarı veya teklifin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasını hükümet veya 
teklif sahipleri istemek hakkını haizdirler» hükmünü 
getirmiş bulunmaktadır. 

Yüce Meclisimizin çalışmaya başlamasından yak
laşık bir yıl geçmiş ve de Meclisimiz 2 nci çalışma 
dönemine girmiş bulunmaktadır. Oysa, bugüne ka
dar Meclis Başkanlığımıza sunduğumuz 36 adet ka
nun teklifimizden bir tanesi dahi incelemeye alınma
mıştır. 

Tekliflerimizin komisyonlara intikali üzerinden 
İçtüzükte öngörülen 45 günlük inceleme süresi değil, 
aylar geçmiş bulunmaktadır. Bu oluşumla Meclis 
Tüzüğümüz 36 kez ihlal edildiği gibi, kanun teklifle
rimizin akıbeti de belli değildir. 

Gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız ve gerek
se Meclis İçtüzüğümüz milletvekillerine kanun tek
lifi yapma hak ve yetkisini tanımış bulunmaktadır. 
Meclisimiz komisyonlarının bu olumsuz uygulama
ları ile bu hak ve yetki maalesef sebkedilmiş olmak
tadır. - • 
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Bu gerekçelerle aşağıda belirtilen kanun teklifi
mizin doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine 
alınması hususunda yüksek müsaadenizi diler, bilve
sile en derin saygılarımın kabulünü istirham ederim. 

Feridun Şakir Öğünç 
istanbul 

(Kanun teklifi sahibi) 

«Parlamento Stenograflarına Yıpranma Hakkını 
öngören Kanun Teklifi» 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı efendim? 

Komisyon adına buyurun Sayın Emiroğlu. (Alkış
lar) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Değerli millet
vekilleri, Sayın Feridun Şakir öğünç'ün kanun tek
lifini komisyon olarak değerlendirmek imkânına sa
hip olamadık. Aslında Meclis İçtüzüğü, teklif ve ta
sarıların belli sürede Komisyonda görüşülmesini ge
rektirmektedir. Bu süre içerisinde görüşülemeyen tek
lifler de Yüce Meclise inmektedir. 

Bu açıdan Komisyon gündeminde değerlendirmek 
imkânı bulunamayan kanun tekliflerinin, yasama 
faaliyetinin bir gereği olarak Meclis Genel Kurulu
na indirilmesi teklif sahibinin Anayasadaki yasa yap
ma hakkından ve Meclis İçtüzüğünden gelen bir 
hakkı olmaktadır. Ben bu açıdan konunun Meclisin 
iradesine sunulmasını, bu prosedürün bir takibi ola
rak değerlendirmekteyim. 

Yalnız, Sayın öğünç'ün başvuru ifadesindeki, 
teklif sahibinin kanun yapma hak ve yetkisini sebke-
den olumsuz uygulamalar, tabirini yadırgadığımı 
ifade etmek isterim. Komisyonlar hiçbir zaman tek
lif sahibinin kanun yapma yetkisini sevketme imkâ
nına sahip değildirler. Ancak komisyonların çalışma
ları, yine Meclis İçtüzüğünün kendilerine getirdiği 
prosedüre göre yürütülmektedir. 

Ben bu konuda değerli milletvekillerinin vicdanen 
müsterih olmalarını temin açısından; 12'si Komis
yonumuzda bulunan bu 36 teklif dışında yasama faa
liyetlerin^ 45 kanun tasarısını kanunlaştırdığını. da
ha doğrusu Meclis Genel Kuruluna gönderdiğini, bu
nun yanında 5 adet kanun hükmünde kararnameyi 
ve 11 ^adet kanun teklifini komisyonlardan geçirerek 
Meclis Genel Kuruluna gönderdiğini belirtmek isti
yorum. Yani Komisyonumuz yasama faaliyetlerinde, 
çok yoğun olan gündemi içerisinde sürekli şekilde 
çalışarak gündeminde bulunan kanun tasarı ve tek
liflerini görüşmüş ve bunlardan teklif olarak da ll'ini 
yasalaştırmak imkânına sahip olmuştur. 

Konunun prosedüre taalluk eden bu yönü dışın
da, takdir edersiniz ki, komisyon gündemine gelen 
teklifler içerisinde komisyon, Hükümetin de bu tek
lifler hakkındaki görüşlerini önceden almak suretiyle 
bu konuda bir denge içerisinde hareket etmek zaru
retindedir. 

Bu bakımdan Komisyonun, Sayın Öğünç'ün özel
likle kanun tekliflerinin mahiyeti itibariyle komisyon 
gündeminde görüşülmesi imkânını bulamadığını da . 
belirtmek istiyorum. Çünkü bu teklifler fiilî hizmet 
zamlarıyla ilgili bulunmaktadır ve fiilî hizmet zamla
rı konusu daha önceki meclisler döneminde de gün
deme çok gelmiştir, ancak devlet personel rejiminin 
dengesi bakımından realize edilmesi imkânı olmayan 
teklifler mahiyetindedirler. Bu bakımdan bu teklif
lerin, devlet personel rejimini genel olarak düzenle
yen ve bu meseleye köklü çözüm getiren bir paket 
içerisinde ele alınması gerektiği kanaatindeyiz. 

Bu açıdan değerli milletvekilimizin tekliflerini Ko
misyonumuzun geçen yasama dönemi içerisinde hem 
izlenen prosedür bakımından, hem de bizatihi teklif
lerin mahiyeti bakımından değerlendirmek imkânını 
bulamadığımızı Yüce Meclisin bilgisine ve takdirleri
ne arz etmek isterim. 

Teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Metin Emir
oğlu. 

Başka söz isteyen?.. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Lehte söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan, konuşma 

süreniz 10 dakika efendim. 
ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Çok teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
Sayın Balkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

çok değerli üyeleri; elbetteki Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görev yapmaya başladığımız günden itiba
ren ilk evvela Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin yapması gemken birinci iş, Anayasayı çok gü
zel şekilde tetkik etmiş olmamızdır. Hepimizin aynı 
şeyi yaptığı kanaatiyle başlıyorum sözlerime. 

Diğer taraftan da, 'buradaki çalışmalarımızın tan
zim eden İçtüzüğümüzün bütün maddelerinin çok gü
zel tetkik edilmiş olması, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin tabiî görevi ve aynı zamanda sorum
luluğudur da, içtüzüğün 37 nci ve 38 inci maddele
rini bütün değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin okuduklarını varsayarak sözlerime başlamak 
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istiyor; o yüzden de bu maddeleri, İçtüzüğü getirmiş 
olmama rağmen, okumuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde kanun yapılır. Elbetüeki Türkiye 'Büyük Mil
let 'Meclisi iktidarıyla, muhalefetiyle 'bir 'bütündür ve 
dolayısıyla bu 'bütünlük içerisinde çalışmak mecburi
yetinde olan, memleketin menfaatına, memleketin 
yarınki çıkarlarına, memleketin ihtiyaçlarına cevap 
verecek olan kanunları yapan bir (kuruluştur, bir üst 
kuruluştur, mukaddes 'bir mevkidir. 

Ancak sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çalışmalarında, iktidardan gelen teklifler 
kanunlaşır; fakat azınlık olması nedeniyle, parmak 
sayısı yetmemesi nedeniyle muhalefetten gelen teklif
ler (şöyle veya böyle, hangi 'kılıfa uydurursanız uy
durunuz) kanunlaşmaz diye 'bir hüküm kesinlikle söz 
konusu değildir sayın milletvekilleri. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayısal bakımdan. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Şunu peşinen ka

bul etmek lazımdır ki sayın 'milletvekili, sayısal ba
kımdan ne kadar da yeterli olsanız,, muhalefetin ge
tirdiği şeylerin de 'bu 'memleketin menfaatına oldu
ğunu kabul etmek mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN" — Cevap vermeyin efendim; lütfen de
vam edin. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, Sayın Emiroğlu'na çok 'büyük 'boyutlarda say
gı duyuyorum. Komisyonunun ne kadar 'büyük 'bo
yutlarda hizmet verdiğinin de 'idraki içerisinde bir 
üyeniz olarak konuşuyorum. Yalnız, şunu söylemek 
istiyorumki sayın milletvekilleri, eğer 'bir komisyonun 
üzerinde bulunan yük, o komisyonun gündeminde 
'bulunan kanun tekliflerini görüşmeye müsait değilse, 
sabaha kadar çalışmak pahasına da olsa, (ki, bütçe 
çalışmaları esnasındaki büyük özverilerini gördük 
bütün Plan ve Bütçe 'Komisyonu üyelerinin Sayın Baş
kanı nezdinde hepsine teşekkür etmek de istiyorum 
'bu mukaddes kürsüden) 'milletvekillerinin en tabiî 
hakkı olan, teşriî görevlerini ifa etmek için getirmiş 
oldukları kanun 'tekliflerini, iktid# veya muhalefet 
penceresinden bakmaksızın, doğrudan doğruya bura
ya getirmek ve 'burada, 'Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda kanunlaştırmak mecburiyetindeyiz. 

Sayın Emiroğlu'na çalışmaları ve bugüne kadar 
bana verdiği görüntü doğrultusunda böylesine saygı 
duyduğumu ifade ettikten sonra, bir noktada kendi
sine katılmamın mümkün olmadığını da ifade et
mek istiyorum sayın milletvekilleri. Büyük Millet 
Meclisi komisyonlarıyla çalışır. Büyük 'Millet Mecli

sinin komisyonlarının teşekkül etmiş olması, komis
yonların hükümetin görüşünü aldıktan sonra gereke
ni yapması mahiyetinde İzah edilemez. Yani komis
yonlarda ekseriyet iktidar 'milletvekillerinden oluşu
yor olsa dahi, eğer bu milletin menfaatları, komis
yonların çalışmasını hükümetin düşüncesinin ötesin
de geliştirmeyi gerektiriyorsa, Sayın Emiroğlu'nun 
biraz önce buradan açık açık, «'Hükümetten almış 
olduğumuz görüntünün bunların çıkarılmasına mü
sait olmaması nedeniyle komisyonlarımızda bekletil
miştir» ifadesi, talihsiz bir ifadedir. Komisyonlar 
eğer böyle çalışacaksa sayın milletvekilleri, kesinlikle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmasına ve ko
misyonların teşekkülüne gerek yoktur. Her şey gelir; 
hükümetin görüşü alınır, hükümet ne şekilde görün
tü veriyorsa, ondan sonra biz de, (çok afedersiniz, 
hepinizi tenzih ediyorum; ama başka ifade tarzı bu
lamadığım için de söylemek mecburiyetinde olduğu
mu açıklıkla ifade etmek istiyorum) el 'kaldırma, onay
lama makinesi olarak parmaklarımızı kaldırır bu işi 
onaylarız. (ANAP sıralarından gürültüler) 

'Ben sizleri de tenzih ediyorum bu durumdan sa
yın milletvekilleri, kendimi de tenzih ediyorum bu 
durumdan. (ANAP sıralarından gürültüler) 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Böyle konuşuyor
san boş konuşuyorsun. Burada makine yok. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kuşhan, sayın millet
vekillerinin oylarına müdahale etmeyelim efendim; 
diledikleri gibi oy verebilirler. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killerinin oylarına müdahale etmiyorum Sayın Baş
kan. Yalnız, bu Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin 
mukaddes özelliklerine çok itimat etmek lazımdır, 
itibar etmek gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
müesseseleriyle çalışmak mecburiyetindedir, bunu sağ
lamak durumundayız. (HP ıs ıralarından alkışlar) 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 
Çok yüksek sesle konuşuyorsun. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sesimi yükselt
tiğim için rahatsız olduğunuzu fark 'ediyorum sayın 
milletvekilleri ve özürde diliyorum sizden; ama... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ka
ba ve yaralayıcı konuşuyorsun. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Ama şunu çok 
iyi biliniz ki. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayalım. 

Sayın Kuşhan önerge üzerinde konuşun lütfen. 
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ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Bu kürsüyü iş
gal eden herkes sesinin hangi noktada, hangi tonda 
olması gerektiğinin idraki içerisinde gelir buraya. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen önerge üze
rinde konuşun, -

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Eğer 'bir gün bir 
•milletvekili sesini yükseltmek ihtiyacını duyuyorsa, o 
zaman sayın iktidar lütfen hareketlerinizi kontrol 
etme htiyacını duyunuz. Sizden kaynaklanıyordur 
bu. (HP sıralarından«Bravo» sesleri, alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER. (İstanbul) — Sa
yın Kuşhan, kaba ve yaralayıcı söz söyleme de, sa
baha kadar konuş. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
ÖMER KUŞHAN '(Devamla) — Sayın milletve

killeri, ben kürsüye son derece saygılı, bu mukaddes 
kürsünün ne şekilde kullanılması gerektiğini asgarî 
6 ay süreyle incelemiş bir arkadaşınızım ve ondan 
sonra da 'bugüne kadar Verdiğim görüntüyle 'burada 
'ben, 'bu mukaddes kürsüye saygısız davranışta ke
sinlikle bulunmadığımı açıklıkla iddia eden bir arka
daşınızım ama, bir noktada şunu çok iyi bilmek 
mecburiyetindeyiz sayın milletvekilleri; 'maziye dö
nerek bir şeyleri hatırlatmak istemiyorum. Bunu söy
lerken dilim sürçüyor; ama dilim de sürçse, düşün
celer beynimi de yaksa söylemek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen önerge üze
rinde fconunuşun efendim; rica ediyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
ikazınıza teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Süreniz de zaten dolmak üzere, 3 
dakikanız var. Lütfen efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Sayın miuetveki'lleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, biraz önce sözüme 'başlarken de ifade ettiğim 
gibi, iktidariyle, muhalefetiyle 'bir bütündür ve biz 
hunü böylesine yaşatmak mecburiyetindeyiz; eğer biz 
demokrasiye inanıyorsak. Demokrasinin faziletinden 
milletin ancak bu şekilde istifade etmesi mümkün
dür. 

Şimdi siz, 'benim parmak sayım yetiyor; binaena
leyh, 'ben komisyonlara muhalefet milletvekillerinin 
getirdikleri kanun tekliflerini şöyle veya böyle orada 
bekletir, ondan sonra ona (Sayın Emiroğlu'nu yine 
de bu ifademden tenzih etmek istiyorum) bir kılıf 
bulmak suretiyle ben burada görüştürme imkânını 
parmağımın çokluğuna dayanarak sağlar, teşriî göre
vi ben istediğim şekilde yaparım manasında davra

nırsak, korkarım, endişe ederimki sayın milletvekil
leri, milletin bize verdiği görevi tam manâsıyla yap
mış olamayız. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Onu 
- biz takdir ederiz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Onu sizin değil, 
milletin takdir etmesi gerekir sayın milletvekili. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen efendim, öner
ge üzerinde konuşun. 

Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, mutlaka ve mutlaka biz, bu parlamentonun 
olması gerektiği şekilde çalışabilmesi için bir yol bul
mak mecburiyetindeyiz. Parlamentoya intisap ettiği
miz gün bizim yapımız meydandaydı. Ekseriyetimiz 
belirli bir dönemden sonra gelen kamu görevlilerin
den veya özel teşebbüste çalışan insanlardan oluşu
yordu; ama üzerinden 1,5 seneden fazla zaman geçti. 
Bu 1,5 sene devamlı surette parlamenterlerin kendi
lerini, parlamenter demokratik sistem içerisinde ça
lışmak için hangi 'özellikler gerekiyorsa o yönde teç
hiz ettiklerini bilesiniz. 

Sayın milletvekilleri, bir de şunu bilesiniz ki, el
bette her milletvekilinin bu mukaddes kürsüden, bu 
mukaddes çatı altında istediği her şeyi söylemeye 
hakkı vardır ve hiçbir şeyden de sorumlu tutulmaz; 
ama bir prensibi daha vardır saym milletvekilleri, 
milletvekili burada konuşur, yerinden laf atmaz. (HP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Kuşhan, ba
kanlarımızdan bir tanesi de sakız çiğniyor. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Şimdi müsaade 

ederseniz, ben panoramanın bir de arkasını çevire
yim : 

öyle bir parlamento düşününüz ki, ... 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, 1 dakikanız kaldı 

efendim; lütfen toparlayınız. 
ÖMER KUŞNAH (Devamla) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan, yarım dakikada da toparlarım. 
BAŞKAN — Lütfen. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Parlamentonun 

panoramasının bir de arkasını çeviriniz, öyle bir par
lamento ki, adı, parlamenter demokratik sisteme gö
re kurulmuş bir parlamento, öyle bir parlamento ki, 
orada yalnız iktidar partisi milletvekillerinden gelen 
kanun teklifleri görüşülebiliyor ve kanunlaşma şan
sına sahip, öyle bir parlamento ki, parmağı yetme-
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yen muhalefet milletvekillerinin getirdiği hiçbir ka
nun 'teklifi, memleket ve millet menfaatimi olsa dahi, 
geçme şansına sahip değil, öyle bir parlamento ki, 
bugün .yargılandığı takdirde mutlaka mahkûm edil
mek durumunda ve 'ben o parlamentonun üyesi ola
rak ıstırap duyuyorum sayın milletvekilleri. (HP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen, süreniz dol
du efendim. 

ÖMER KUŞHAN '(Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan son söz olarak şunu arz edeyim; 
bu kürsüye geldiğimde zamanımın ne kadar olduğu
nun, bunu ne kadar güzel kullanmak durumunda ol
duğumun idraki içerisinde geliyor ve gözümün biri
ni de devamlı saatimden ayırmıyorum. Lütfederseniz, 
bundan sonra beni fazla ikaz etmeyiniz. 

«Bu. şekliyle bu parlamento, parlamenter demok
ratik sistemin oturması için yapılması gereken çalış
malar bakımından yeterli görüntüyü vermeyecektir» 
diyor ve depinizi saygı ile selamlıyorum. (HP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunacağım... 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Lehte mi, alyehte mi efendim? 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Lehte Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — 2 lehte, 2 aleyhte konuşma hakk var 

eefndim, buyurunuz. (HP sıralarından alkışlar) 
' METİN EMİROĞLU (Malatya) — Usul hakkın

da söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hanımefendi bir dakika müsaade 

ederseniz usul hakkında söz isteyen var. (HP sırala
rından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Hem 
milletvekilini çağırdınız, hem de ondan sonra usul 
'hakkında söz veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Tamam efendim lütfen, «Usul hak
kında» dediler, önce usul hakkında söz veriyorum, 
sonra sayın milletvekilinin söz hakkı mahfuzdur efen
dim. (HP sıralarından gürültüler) 

Usulün nesi hakkında konuşacaksınız Sayın.Emir-
oğlu. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, de
ğerli konuşmacı konuşmasında, hükümetin getirdiği 
teklifler konusunda benim bir ifademi yanlış anla
mışlar; onu tavzih edip ineceğim. (HP sıralarından 
gürültüler) 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Usu
le girmez bu Sayın Başkan. (HP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Bu sataşma olur Sayın Emiroğlu. 
Lütfen efendim. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sataşma ile 
ilgisi yok değerli milletvekilleri, bir tavzihtir. Usul 
hakkındadır; tavzih usule girer. (HP sıralarından gü
rültüler) Bir yanlış anlama vardır, onu tavzih edece
ğim. (HP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

'BAŞKAN — Sayın Emiroğlu, lütfen efendim. 
Usule girmiyor, bizim tetkikimiz öyle. (HP sıraların
dan gürültüler) 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, 
müsaade buyurunuz; konuşmacı diyor ki... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Söz verdiğim sa
yın konuşmacıyı konuşturup, bilahare size söz vere
ceğim. Lütfen. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Tamam efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Sayın Baş

kan, aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın öney. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan de
ğerli milletvekilleri; Plan ve Bütçe Komisyonu Baş
kanı Sayın Emiroğlu, bu önerge üzerinde söz alıp 
demin yaptıkları konuşmayı yapmasalardı, söz almak 
gibi bir niyetim olmayacaktı. Bahsettikleri birkaç ko
nuya, ben de kendi açımdan değinmek zorunluluğu
nu duyduğum için söz almış bulunuyorum. 

Öççe dediler ki; «Sayın Öğünç tarafından verilen 
kanun tekliflerinin pek çoğu, Devlet Personel Kanu
nu veya personel rejiminin kendi içindeki genel den
gesi açısından araştırılmaya ve bir incelemeye tabi 
tutulmaya muhtaçtır ve biz de bunu yaptık. Gördük 
ki, Devlet Personel Kanununun genel dengesi çerçe
vesinde, bu teklifleri alıp, müzakere edip bir sonuca 
bağlamak pek de uygun düşmeyecek. Çünkü, Perso
nel Kanununun genel dengesini bozucu bîr işleme 
girmiş olabileceğiz.» Mealen bu türde bir ifadede 
bulundular. 

Çok değerli milletvekilleri, bir kanun teklifi; ör
nek olsun diye söylüyorum, Anayasaya da tam uy
gun düşmeyebilir veya bir başka mevzuata da tam 
uygun düşmeyebilir, kendinden önceki bir başka 
mevzuata uygun düşmüyor olabilir; ancak bütün 
bunların tespiti, ortaya konması ve karara bağlan
ması bizzat komisyonda incelendikten sonra müm-
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kündür. Komisyonda incelenmesi yapılmayan bir tek
lif hakkında bu biçimde bir yargıya nasıl varılabil" 
mistir? Komisyon başkanının ya da başkanlık diva
nının şahsî görüşleri midir; doğrusu merak ettim. Şah
sî görüşleri olduğu anlaşılıyor; çünkü bu tekliflere 
komisyonda usul bakımından dahi veya açıklayıcı 
mahiyette olsa dahi hiç değinilmemiştir. O zaman da 
komisyonu ilzam eder bir biçimde burada bu ifade
yi kullanmış olmalarını, doğrusu talihsizlik addedi
yorum. 

ikinci husus; «Milletvekilleri tarafından verilen 
teklifler için tabiî ki hükümetin görüşünü almak ge
rekir; Hükümetin görüşü de alınmıştır» dediler ve 
ondan sonrasım biraz muğlak bıraktılar. Hükümet
ten bunlar için belki görüş alındı ve olumsuz görüş 
verdi. Ama böyle ise bile, bu, kanun tekliflerinin ko
misyonlarda ele alınmamasını gerektirmez. Kanun 
teklifi komisyonda gündeme alınır, ne olduğu tartı
şılır, genel mevzuata aykırı mı uygun mu olduğu üze
rinde üyeler fikir belirtir, hükümetin görüşü bu ara
da elbette alınır - zaten hükümet temsilcileri komis
yonda bulunurlar - ondan sonra kabul edilir veya 
reddedilir. Eğer hükümetin görüşü komisyon üyele
rinin dışında başkanlık divanınca başka bir şekilde 
alınmışsa, bunu komisyona, belki de hiçolmazsa en 
azından usulen anlatmakta ve bildirmekte de herhal
de bir fayda ve gerek vardır. Böyle bir şey de yapıl
mamıştır komisyonda. 

3 üncü bir noktaya temas etmek istiyorum. Sayın 
komisyon başkanı dediler ki «Plan ve Bütçe Komis
yonunun gündemi fevkalade yüklüdür, kalabalıktır, 
komisyon son derece sıkışık bir biçimde çalışmakta
dır.» Bu doğrudur; gerçekten komisyonun gündemi 
son derece ağırdır; ama şunu da kabul etmek lazım
dır; örneğin komisyon geleneksel olarak yalnız çar
şamba sabahları toplanır. Hükümetten gelen bir ta
sarı çarşamba sabahı bitmemişse, komisyon üyeleri 
perşembe sabahı da toplantıya da çağrılırlar. Nite
kim, bu sabah da komisyon toplantı yapmıştır. Eğer 
isteniyorsa demek ki, komisyon üyeleri perşembeleri 
de toplantıya çağrılabilir, cumaları da toplantıya çağ
rılabilir; bu komisyonun üyeleri buna alışıktır ve gel
mektedirler de. Ama; milletvekillerinden gelen tek
lifler için hiçbir zaman bu yola başvurmak düşünül
memiştir. 

Son olarak şunu belirtmek istiyorum: Bir an için 
düşünelim ki, Sayın milletvekilleri, bütün bunların 
hepsi doğrudur ve geçerlidir; yani sayın komisyon 
başkanının ifade ettiği hususlar; o halde lütfediniz, 

komisyonda görüşülememiştir, vakit olmamıştır, hü
kümet p noktada olumsuz görüş beyan etmiştir veya 
Devlet Personel Kanununun genel hükümlerine ay
kırıdır, denge bozucudur, her ne ise görüşülmemiş
tir; lütfediniz burada görüşülmesine müsaade ediniz. 
içtüzük bu kapıyı açmıştır ve bunun yapılması da la
zımdır. Burada görüşünüz, bütün bu hususları bura
da beyan ediniz ve burada reddediniz. Görüşülmesi
ne dahi karşı çıkmak nedendir? O zaman, burada 
söylenen bütün meseleler, ilk başta sizler tarafından 
demagoji olarak nitelendiriliyorsa da, değil, gerçek 
oluyor. Muhalefet milletvekilinden geldiği zaman gö
rüşmesi dahi yapılmaz... Bunu kabul etmek mümkün 
değildir. 

Takdirlerinize arz ederim. (HP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Sayın Emiroğlu, buyurunuz efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, Meclis 
içtüzüğüne göre bir işlem, bir prosedür icra ediliyor; 
komisyonda görüşülememiş, Genel Kurula iniyor. 
Komisyonda neden görüşülememiş? Komisyonda ne
den görüşülemediğini, komisyonda bizden önceki ya
sama dönemlerinde görev almış değerli arkadaşlarım 
çok iyi bilirler. Benden önce söz alan değerli konuş
macı Sayın öney'in de bunu çok iyi bildiğine inan
maktayım. Çünkü bakiniz, 98 adet kanun gücünde 
kararname var, halen komisyonun gündeminde bu
lunmaktadır. Komisyon bütçe döneminde 2,5 ay aşa
ğı - yukarı her gün zaman tahdidi olmaksızın çalıştı. 
Ondan önceki dönemde de, yine mutat teamüllere 
uygun olarak haftada 2 gün ve bazı zamanlar da 3 
gün olan çalışmasını sürdürdü. Bu zaman zarfında 
45 adet tasarı çıkardı, 11 adet teklif çıkardı ve 5 adet 
de kanun gücünde kararname çıkardı. 

Şimdi-şöyle düşünelim : Komisyon bu faaliyetini 
gösterirken caba geçmiş teamüllerin dışında mı hare
ket etmiştir? Yani, Sayın Feridun Şakir öğünç'ün 36 
adet teklifinden 12'sini gündeme koymak imkânını 
bulsa idi, bunu hangi zaman içerisinde yapabilecekti? 
98 adet kararname mevcut olduğu halde biz bunu 
bugüne kadar neden çıkarmak imkânını bulamadık? 

Şunu söylemek istiyorum : 11 adet teklifin 5 ade
di muhalefet milletvekilleri tarafından getirilmiş tek
liflerdir, bunlar yasalaştırılmıştır. Saym öney çok iyi 
biliyorlar, biz bugün gündeme 3 adet kanun teklifi 
aldık; Sayın Bahriye Üçok'a aittir. 
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Komisyon, elbetteki bu konuda kendisine gelen 
ve bu derece yoğun olan bir gündem içerisinde hü
kümetin de bu konudaki görüşünü almak durumunda
dır; komisyon teamülleri de bunu gerektirmektedir. 
Yanız, ben denim söz almak isterken, bir tavzih ih
tiyacının ortaya çıktığı kanaatiyle usul hakkında, usul 
mülahazasıyla söz almak istedim. Hiçbir zaman da 
değerli arkadaşımın belirttiği gibi, hükümete mutlaka 
görüş sorup, mutlaka hükümetin görüşünü alıp, hü
kümetin görüşleri doğrultusunda komisyonumuz böy
le bir direkt bağlantı içerisinde hareket etmemiştir; 
hükümetin görüşlerini almıştır, serbest iradesiyle de
ğerlendirmiştir. Bunu... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Emiroğlu, ifa
deniz öyleydi. 

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ME
TİN EMİROĞLU (Devamla) — Efendim, ifadem 
zannederim yanlış anlaşıldı; o bakımdan tavzih ihti
yacı doğduğu kanaatiyle huzurlarınızdayım ve bunu 
yüksek Meclisin takdirlerine sunuyorum. Komisyon 
olarak elimizden geldiği kadar çalışmaktayız. Takdir 
buyurunuz, hükümet, hükümetliğini yasama faaliye
tiyle birlikte icra edecektir. Eğer hükümet faaliyetleri, 
komisyonlarda muhalefet tekliflerinin yanında değer
lendirilmek imkânı bulmazsa, o zaman yasama faali
yeti aksayan bir hükümetin icraatından kim sorumlu 
olacaktır? Bunu da sizlerin takdirine bırakıyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emiroğlu. 
Buyurun Sayın Ergüder. (HP sıralarından, «Sayın 

Başkan, kaç kişi konuşacak efendim?» sesleri) 
2 lehte, 2 aleyhte. 
Buyurun efendim. 
HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; evvela bir hususun 
hallini istirham ediyorum; bilhassa Sayın Başkanım
dan da istirham ediyorum. Bu kürsüden muhalefet 
partisi değerli milletvekileri sabaha kadar konuşurlar 
ve biz de onları dinleriz ve dinlemek de mecburiye
tindeyiz. Anşart, şimdi Sayın Kuşhan bize ders veri
yor; açın 68 iner maddeyi, orada yaralayıcı ve kaba 
sözlerden bahseder, ikide bir bize, «Turgut özal 
Beyin otomasyonusunuz, Başbakanın otomasyonusu
nuz, ellerinizi otomatik kaldırmak» demek suretiyle 
şahıslarımıza hakaret ediyorsunuz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) —" İnsaf, insaf. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Mü

saade buyurun. 

Filhakika, biz Sayın Başbakanımızın muti ve say
gıdeğer milletvekilleriyiz; onun bir nevi melekleriyiz, 
ona inanıyoruz. (HP ve MDP sıralarından «Bravo» 

1 sesleri, alkışlar) Evet, söylüyorum bunu, teşekkür 
ederim. 

Ancak, Allah nasip etse de Watergate olayındaki 
gibi, bir dedektör koyup, bizim grup toplantılarımız-
daki konuşmalarımızı dinlese, Sayın Özal'ın yüksek 
demokrasi anlayışı ile bizim anlayışımız uyum halinde 
ve bizim getirdiğimiz bütün kanunlar da Anayasaya 
ve ahlaka uygundur; ondan merak etmeyin. Onun 
için istirham ediyorum, bizi tenkit ederken vakar ve 
haysiyetimize, parlamenter işlevimize karışmayın; o 
zaman itiraz ediyoruz. Lütfen, nizamnamedeki, tü
zükteki kaba ve yaralayıcı sözleri söylemeyin; yoksa 
sabaha kadar bekleriz. 

İkinci nokta, «kanunları çıkarmıyorsunuz» diyor
lar. Lütfen, şimdi kâğıdı, kalemi alın, çok kısa bir 
hazırlıkla Reşit Ülker Beyin Plajlar Kanununu kim 
kabul etti? Burada hatırlar mısınız, 38 inci maddeyle 
5 liralık damga pullarının yapıştırılmamasına dair ' 
kanunu kim kabul etti? (HP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

3 tane, sosyal sigortaları ve sosyal hayatı alaka
dar eden kanunları kim çıkardı? Hep beraber çıkar
dık. Sizin getirdiğiniz kanunu çıkarmak bizim siyasî 
tercihimize, memleketin tüm 50 milyonuna faydalı 
ise, mutlak surette kabul edeceğiz, ondan endişe et
meyin. 

Arkadaşlar, istirham ediyorum, Türkiye Cumhu
riyeti Parlamentosu, evvelemirde komisyonlar bazın
da çalışan en ileri bir parlamentodur. Dikkat eder
seniz, kanunlar yüksek heyetinize geldiği zaman - fev
kalade hatalar müstesna - süratle geçmektedir. Hatta, 
Türkiye'de bir reform kanunu olan ve çıkarmanızla 
iftihar ettiğimiz, hepimizin iftihar ettiği KDV (Kat
ma Değer Vergisi Kanunu) ne kadar zamanda çık
mıştır biliyor musunuz? 2 saatte. 

Şimdi, lütfen 38 inci maddeyi işletelim. Yalnız, 
38 inci madde işlerken, bu yolu mutat hale getirdi
ğimiz takdirde, kanunların sakat çıkmak ihtimali 
vardır. Sonra, 50 nci maddenin son fıkrasına göre 
de, bunlar gelmeden evvel Danışma Kurulunda bu 
meselelerin görüşülmesi ve gündeme mal olması la
zım. Siz her dakika 38 inci maddenin aralığından 
istifade suretiyle kanunları getirmeye kalkışırsanız, 
piyasada kanun kaosu meydana gelecek ve o zaman 
komisyonlar çalışamayacak. 

— 110 — 



T. B. M. M. B : 64 
i 

• Sözlerimi şöyle bitiriyorum; her zaman için her 
milletvekili, bilhassa parlamentonun değerli muhale
fet milletvekilleri, her zaman için konuşabilirsiniz; 
ama vakar ve haysiyetimize, işlevlerimize, dürüstlü
ğümüze çattığınız zaman, mecburine biz kendimizi 
korumak mecburiyetindeyiz. Yoksa, biz sizi o kadar 
çok seviyoruz ki, o kadar zarif insanlarsınız ki, hep 
beraber çalışacağız. 

Teşekkür ederim. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orhan Er-
güder. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Görüşmeler tamamlanmıştır efen
dim. Görüşmeler tamamlanmış, 2 lehte, 2 aleyhte gö
rüşme yapılmıştır. Okunan önergeyi onayınıza suna
cağım : Kabul edenler... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, ne söyle
mek istediğimi dinlemek lütfunda bulunun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Görüşmeler 
tamamlanmıştır efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müsaade buyurun 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen Ömer Kuşhan Bey, görüştü
nüz, konuştunuz... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müsaade edin efen
dim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, müsaade etmiyorum. 
Buyurun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müsaade edin efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, konuştunuz konuşmalar 
bitti. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, Başkanlık 
Divanı bir milletvekilinin ne söylemek istediğini an
lamak ihtiyacını duyar. 

BAŞKAN — Efendim, her an konuşma olmaz ki. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, müsaade 

edin söyleyeyim size; kabul etmezseniz çıkmayaca
ğım kürsüye. 

BAŞKAN — Ne hakkında konuşacaksınız efen
dim? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın milletvekili, 
konuşması esnasında, benim kendilerine kırıcı ifade
ler kallandığımı buyurdular. Müsaade ederseniz bunu 
tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Yeni bir problem çıkaracaksınız 
Sayın Kuşhan. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ben kaba söz kul
lanıp kullanmadığımı oradan ifade etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
biraz Önceki konuşmam esnasında da ifade etmeye 
çalışmıştım; insanın duyguları herhalde seylap haline 
gelince, ifadelerini biraz inkıtaa uğratabiliyor olabi
lir. Ben, konuşmalarım esnasında mümkün olduğu 
kadar, duygularımın mantığıma ve ifadelerime hâ
kim olmamasına dikkat ederim; ama Sayın Ergüder' 
in biraz önceki ifadesinden böyle bir mana çıkara
cak şekilde bir kapalı ifade kullanmış olabileceğim 
düşüncesinden hareketle bu açıklamayı yapmak ihti
yacım duydum. 

Sayın milletvekilleri, şunu bir defa kabul ediniz 
ki, biz muhalefet milletvekilleri, normal parlamenter 
demokratik sistem içerisindeki, gerek çalışmalarımız 
esnasında, gerek onun dışındaki münasebetlerimizde 
sizlerle her zaman çok iyi ilişkiler içerisindeyiz; ama 
bunu zinhar, olmaya, kabul etmeyesiniz ki, biz sizin
le bu iyi ilişkiler içerisindeyiz diye burada teşriî gö
revimizi yaparken, sizin işlemiş olduğunuz, ister grup 
kararı alınmış olması sonucu işlemek mecburiyetinde 
kaldığınız, ister politikanızın uygulanması sonucu ses 
çıkarmamak durumunda kaldığınız hatalarınıza işti
rak etmek, elbetteki bizden istenecek şey değildir. 

Sayın Ergüder, kendilerini veya sizleri tahkir edi
ci ifadelerde bulunduğumu bana duyurdular. Ben siz
leri böyle bir ifadeden tenzih ederim. Kesinlikle böy
le bir şey söz. konusu değildir, böyle bir şey varit de
ğildir. Yalnız bir tek noktayı izah etmek istiyorum; 
müsaade ediniz. Sesim yükseldi; dedim ki, duygula
rın hâkimiyeti yükseldiği zaman insanın sesi yükselir. 
Bir de, sözünün etkinliğinin daha fazla olmasını is
teyen hatip zamanı geldiğinde sesini yükseltir. Bu, 
muhatap olan kitleye hakaretamiz veya hakaret et
meye yönelik değildir. Bundan özellikle ben, hem ifa
dem dolayısıyla kendimi, hem de hakaret edilmesi 
gereken kitle olarak sizleri tenzih ederim; ama şu
nun çok iyi bilinmesini istiyorum ki, biz muhalafet 
milletvekilleri olarak, eğer bugünkü uygulamanız de
vam eder ise, her zaman aynı şekilde sert, her zaman 
aynı şekilde yüksek sesli olacağız. Buna da alışınız 
lütfen Sayın Ergüder. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler., önerge kabul edilme
miştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Sakir öğünç 
ve 8 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 
38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınması
na dair önergesi (2/22, 4/82) 

BAŞKAN — 3 üncü önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği üzere, Meclis İçtüzüğümüzün İnceleme 

Süresini öngören 38 inci maddesi aynen, «...Tasarı 
veya teklifler komisyona havale gününden nihayet 
45 gün içinde komisyonca neticelendirilip Genel Ku
rula gönderilmek lazımdır. Aksi takdirde adı geçen 
tasarı veya teklifin doğrudan doğruya gündeme alın
masını hükümet veya teklif sahipleri istemek hakkını 
haizdirler» hükmünü getirmiş bulunmaktadır. 

Yüce Meclisimizin çalışmaya başlamasından yak
laşık 1 yıl geçmiş ve de Meclisimiz İkinci Çalışma dö
nemine girmiş bulunmaktadır. Oysa, bugüne kadar 
Meclis Başkanlığımıza sunduğumuz 36 adet kanun 
teklifimizden bir tanesi dahi incelemeye alınmamıştır. 
Tekliflerimizin komisyonlara intikali üzerinden İç
tüzükte öngörülen 45 Günlük İnceleme Süresi değil, 
aylar geçmiş bulunmaktadır. Bu oluşumla Meclis İç
tüzüğümüz 36 kez ihlal edildiği gibi, kanun teklifleri
mizin akıbeti de belli değildir. 

Gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız ve ge
rekse Meclis İçtüzüğümüz milletvekillerine kanun 
teklifi yapma halk ve yetkisini tanımış bulunmakta
dır. Meclisimiz komisyonlarının bu olumsuz uygula
maları ile bu hak ve yetkileri maalesef sebkedilmiş 
olmaktadır. 

Bu )gerekçelerle aşağıda belirtilen kanun teklifimi
zin doğrudan doğruya Genel Kurul Gündemine alın
ması hususunda yüksek müsaadelerinizi diler, bilve
sile en derin saygılarımın kabulünü istirham eylerim. 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

(Kanun teklifi sahibi) 

PTT Mensuplarına Yıpranma Hakkını öngören 
Kanun Teklifi 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
Konuşmanız lehte, değil mi efendim? 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Lehte efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; aslında söylememiz gereken her 
şeyi biraz önceki kanun teklifiyle ilgili yaptığım ko
nuşmada söyledim. Yalnız bir tek şeyi söylemek üze
re huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum, o da; şu 
anda gündeme alınmasını istediğimiz kanun teklifi, 
PTT'nin gerçekten büyük meşakketlerle size çok bü
yük boyutlarda hizmet getiren insanlarına sağlayaca
ğınız, yaşamlarını kolaylaştırıcı ufak tefek imkânları 
getirecek olan kanundur ve sizin bu konuya objektif 
yaklaşmak suretiyle gündeme alınması için oy kulla
nacağınızı düşünüyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
önerge üzerinde başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın öğünç. 
Sayın öğünç, lehte konuşuyorsunuz değil mi efen

dim? 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Süreniz 10 dakikadır. 
FERİDUN ŞAKtR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın 

Başkan, aslında ben şahsen 38 inci maddenin işletil
mesi taraftarı değildim ve ilk konuşmamda da bunu 
sizlere arz ettim. Çünkü, şöyle konuştum sanıyorum : 
Kanun teklifleri, kanun tasarıları elbetteki komisyon
larda enine boyuna, derinliğine tartışılıp incelenirse, 
çok sağlıklı metinler çıkar; ama bunu huzurunuza ge
tirmemizin sebebi, demin diğer arkadaşlarımın da açık
ladığı üzere, bir kanun teklifi 1 yıl komisyonda görü
şülmezse, bir milletvekiline bunu Genel Kurula getir
me hakkı doğar. 

Benim Sayın Emiroğlu'na sonsuz saygım vardır, 
yalnız bir sözüne katılamıyorum; «Sayın öğünç'ün 
getirdiği kanun teklifleri usule uygun değil» dediler. 
Buna karşı çıkıyorum. Ben bu konularda çok hassa
sım ve tecrübesiz bir parlamenter de değilim; 1961 
Meclisinde Çalışma Komisyonunun sözcüsüydüm, 
bir önceki Mecliste de Anayasa Komisyonu üyesiy
dim, şimdi de aranızda bulunmanın şerefini payla
şıyorum. Bu hale göre, bir kanun teklifinin, nasıl ha
zırlanacağını, en azından Emiroğlu arkadaşım kadar 
bilirim. İkincisi, aslında'ben ortalığı karıştırmak için 
de getirmedim bu kanun tekliflerini, 

Bir de Sayın Emiroğlu şunu söylediler; sebketme. 
Benini ifadem o değil, aslında şunu ifade etmek iste
dim : Kanunların görüşülmemesi nedeniyle doğal so
nucu olarak bu durum ortaya çıkmaktadır; yani bir 
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sebketme olayı haline gelmektedir, bunu açıklamak 
istedim. Yaptığım konuşmanın bir politik tarafı da 
yoktu, öyle sanmıyorum. 

Şimdi bir şeyi açıklayacağım. Buradaki 11 kanun 
teklifi çalışan kesimin istemleridir. Yine bir polemik 
açmadan söylemek istiyorum; ortadireğin sesi, sizin 
yanında olduğunuz büyük topluluğun sesidir bu ka
nunlar. Demiryolları, karayolcular, Azot Sanayii işçi
leri, PTT'ciler, gemi adamları; bunlarla ilgili değil 
miyiz arkadaşlar? Senelerden beri bu kanun teklifleri 
meclislere gelmiş, şu veya bu nedenle meclislerden 
geçememiş. Size en taze misali vereceğim, Sayın Emir-
oğlu dediler ki, «Bu kanunları biz inceleyeceğiz, bir 
paket halinde Meclise getireceğiz.» Getirselerdi. 

Sayın Başbakan Yardımcımız Kaya Erdem bura
dalar. Bundan önceki Mecliste itfaiyeciler için gelen 
kanun teklifi için Sayın Kaya Erdem bu kürsüden 
şunu ifade ettiler : «Biz bunu haklı görüyoruz, 2 ay 
içinde bunu Meclisin huzuruna getireceğiz» Hatta biz 
itiraz ettik. «Söz veriyor musunuz Sayın Bakan?» de
dik. «Size bu kürsüden bakan sözü veriyorum» dedi
ler. Aradan 2 sene geçti, şimdi yeniden bu kanun tek
liflerini görüşmeye başladık. 

Değerli arkadaşlar, şu anda PTT'cilerle ilgili ka
nun teklifimiz huzurunuzda. PÎT'cilerin hangi şartlar 
altında çalıştığını bilmiyor muyuz? Hepimiz biliyo
ruz. Bu bakımdan, benim bir kaybım yok; ben bura
ya yatırım yapmak için de çıkmadım, yatırım yap
mak için de kanun teklifi getirmedim; ama Türkiye' 
de binler, yüzbinler bugünkü Meclisimizin oturumu
nu dikkat ve hassasiyetle izlemektedirler; kimin ha
yırlı yolda olduğunu, kimin hayırsız yolda olduğunu 
göreceklerdir. 

Teşekkür ederim. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öğünç. 
BERATt ERDOĞAN (Samsun) — Sayın Başka

nım, aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdoğan. 
BERATt ERDOĞAN (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; getirilen kanun teklifleri, 
görüldüğü üzere, hepsi paraya dayanan kanun tek
lifleridir, dolayısıyla politik maksatlıdır. Çünkü, 1985 
Yılı Bütçesi çıkmış, memura - amire ne verileceği 
orada ifade edilmiştir. Dolayısıyla, bu kanun teklif
lerinin mutlaka hükümete sorulması, görüş alınması 
da gayet normal, doğal bir neticedir. Çünkü, bu ka
nun teklifi kanunlaştığı takdirde, hangi kaynaktan, 
nereden vereceksiniz? Aksi takdirde, tam bir karga
şa ortamı doğmuş olacaktır. 

Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdozan. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç 
ve 7 Arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 
38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınması
na dair önergesi (2/23, 4/83) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği üzere, Meclis İçtüzüğümüzün İnceleme 

Süresini öngören 38 inci maddesi aynen «Tasarı ve
ya teklifler komisyona havale gününden nihayet kırk-
beş gün içinde komisyonca neticelendirilip Genel Ku
rula gönderilmek lazımdır. 

Aksi takdirde adı geçen tasarı veya teklifin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasını Hükümet veya 
teklif sahipleri istemek hakkını haizdirler.» hükmü
nü getirmiş bulunmaktadır. 

Yüce Meclisimizin çalışmaya başlamasından yak
laşık 1 yıl geçmiş ve de Meclisimiz İkinci Çalışma 
dönemine girmiş bulunmaktadır. Oysa, bugüne ka
dar Meclis Başkanlığımıza sunduğumuz 36 adet ka
nun teklifimizden bir tanesi dahi incelemeye alınma
mıştır. 

Tekliflerimizin komisyonlara intikali üzerinden 
İçtüzükte öngörülen 45 Günlük İnceleme Süresi de
ğil, aylar geçmiş bulunmaktadır. Bu oluşumla Mec
lis Tüzüğümüz 36 kez ihlal edildiği gibi, kanun tek
liflerimizin akıbeti de belli değildir. 

Gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız ve ge
rekse Meclis İçtüzüğümüz milletvekillerine kanun tek
lifi yapma hak ve yetkisini tanımış bulunmaktadır. 
Meclisimiz komisyonlarının bu olumsuz uygulamala
rıyla bu hak ve yetki maalesef sebkedilmiş olmakta
dır. 

Bu gerekçelerle aşağıda belirtilen kanun teklifi
mizin doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alın
ması hususunda yüksek müsaadenizi diler, bilvesile 
en derin saygılarımın kabulünü istirham ederim. 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

itfaiye Personeline Yıpranma Hakkını öngören 
Kanun Teklifi. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 
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Buyurunuz Sayın Tutum. 
Sayın Tutum lehte mi konuşacaksınız aleyhte mi? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Lehte Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler; aslında bugün bu yüce Mecliste, 
bir yandan teknik özellikleri olan bir konudur; fa
kat öte yandan da binlerce çalışanı doğrudan ilgilen
diren birtakım konuları görüşmekteyiz. Şunu belirt
mek istiyorum; değerli arkadaşımın ve daha geçmiş
teki oturumlarda da benim büyük ölçüde öncülük 
ettiğimiz bir dizi kanun teklifleri paketi içinde bir 
tanesi de itfaiye personelinin fiilî hizmet zammı ile 
ilgilidir. 

Neden bu konuyu getirdik? Kamu kesiminde ça
lışanlar açısından 1950'den bu yana, yani 35 yıldır 
Türkiye'de fiilî hizmet zammı uygulaması devam et
mektedir. Bu sistemin kapsamına 1950'lerden itiba
ren, evvela sınırlı sayıda meslek mensubu, daha son
ra giderek yüce Meclislerin takdiri ile artan sayıda 
meslek mensupları fiilî hizmet zammından yararlan
mak üzere alınmışlardır. Daha sonra, özellikle hükü
met dışında değerli parlamenterlerin zaman zaman 
geçmiş Meclislerde bireysel teklifleri Meclislere ka
dar gelmiş, hükümetler her defasında bu teklifler 
üzerine esasta teklif sahibini haklı bulmakla birlikte, 
bunun tüm çalışanlar açısından bir tevhide, bir bü
tünleştirmeye ihtiyacı olduğunu söyleyerek teklif aley
hinde bulunmuşlardır. Bu, 1950'den sonra, özellikle 
1960'lardan sonra Meclislerde sık sık dinlenen bir 
nakarat olmuştur; ama hükümetin sosyal güvenlik 
politikası istikrarlı, sağlam ve tutarlı olmadığı için, 
gelmiş geçmiş hükümetler de dahil, hiçbir hükümet 
bu konuda tutarlı bir politika üretememiş ve Mec
lislere getirememiştir. 

Şimdi, aslında konunun özünde ağır ve yıpratıcı 
iş kavramı yatmaktadır. Elbetteki çağımızda bu kav
ram, 40 yıl, 50 yıl öncesine nazaran oldukça değiş
miştir. Nitekim, bu değişikliklere uygun olarak Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci maddesinde fiilî hizmet 
zammından yararlananların sayısı meslek olarak gi
derek artmıştır; çünkü çağdaş çalışma koşulları, tek
nolojik gelişme ve çevrede ortaya çıkan değişiklik
ler mesleklerin bünyesini de etkilemiş, daha önce çok 
güç ve yıpratıcı sayılan bazı meslekler belki giderek 
bu özelliklerini yitirmişlerdir; ama öte yandanda, ye
ni yeni meslekler, değişen teknoloji ve koşullar nede
ni ile son derece ağır ve riskli işler haline gelmiştir. 
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i Hükümetler bu konuda gayri samimi politikalar-
I la ücret rejiminde takdirî tasarruflarla tespit edile-
I cek bir ücret rejimi getirmek suretiyle, fiilî hizmet 
I zammını telafi etmeye yeltenmişler; ama başarama

mışlardır. Nitekim; iş riski, iş güçlüğü, eleman temi-
I ninde güçlük zammı gibi, son derece rasyonel olma-
I yan birtakım idarî tedbirlerle ücret rejimi düzenlen-
I meye çalışılmış; ama yıpratıcı ve ağır iş kavramı üze-
I rine açıklayıcı bir sistem getirememiştir hükümetler. 
I Sayın Özal Hükümeti de, sanıyorum geçmiş hükü-
I metler gibi, fiilî hizmet zammı konusunda «Hükü-
I metimiz çalışmaktadır, yakın zamanda önünüze bu 
I meslek mensuplarının tümünün sorunlarını içerecek 
I bir bütünleştirmeyi içeren tasarı ile huzurunuzdayız» 
I diyeceklerdir; bunu çok duyduk. 

Şimdi bizim sizlerden istirhamımız şu idi : Böyle 
bir teklif geldiği zaman; 11 tane verilmiş, 17 de ola-

I bilir, o zaman bu derece önemli, hayatî bir konuda 
I aniden karar vermek mümkün olmayabilir; ama Plan 
I Bütçe Komisyonunun yapacağı şey şu idi : Nihayet 

30 saniyelik bir oturumda halledilecek bir konu idi; 
evvela teknik alt komisyonlara havale edersiniz, o ko-

I misyon 3 ay içinde, 2 ay içerisinde bunu, hükümetle 
I de temas ederek, ciddî bir taslak haline getirir, hü-
I kümetin de desteğini alarak yüce Meclise getirebilir

di. Hiç görüşmemek olmaz, olamaz, böyle bir teamül 
1 yerleşemez bu Meclise. Komisyonlar bu konuda 

azamî dikkat ve itina göstermek zorundadırlar diye 
I düşünüyorum. 

I Değerli bir Anavatan Partili arkadaşımın söyledi
ği dile getirdiği kuşkular varit değildir. «Bunun malî 

I yükü ne olacak?» deniyor. Sizin eğer bağcıyı dövmek 
I değil, üzüm yemekse maksadınız, kabul ederiz bunu; 
I yürürlük tarihi için bir tarih belirtiriz, bunun sakın-
I casını gidermek her zaman mümkündür ve olmuştur. 

I Bugün fiilî hizmet zammından yararlananların bu 
I haklarının devamından yanayız; ama fiilî hizmet zam-
I mından yararlananların gerekçelerinin aynısına sahip 
I olan diğer meslek erbabını da göz göre göre kapsam 
I dışında tutamayız. İtfaiye personeli bunlardan bir ka-
I tegoridir. Çalışma koşulları itibariye belli bir disipli-
I nin, belli bir çalışma ritminin ve riskinin altında çalı-
I şan bu kimselerin de halihazırda ağır ve yıpratıcı iş-
I 1er yaptıkları için, kanun kapsamına alınmış bulu-
I rian diğer personel gibi aynı statüden yararlanmaları 
I gerekmektedir. 
I Saygıdeğer üyeler; bu tekliflerin en azından bura-
I da müzakeresinin, sanıyorum Emekli Sandığı Kanu-
J hunun 32 nci maddesinin yeniden ele alınmasını, ha-
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len uygulanmakta olan fiilî hizmet ve itibarî hizmet 
sisteminin bir bütün olarak yeniden hükümetçe sü
ratle ele alınmasını zorunlu kılacağını umuyorum. 
Aksi takdirde bu fiilî hizmet müessesesinin üzerinde 
olacağız; her an özel kesimde ve kamu kesiminde ça
lışanların önemli bir sorunu olduğunun bilincinde, 
sürekli bir şekilde izleyecek ve yüce Mecliste sizleri 
ikna edinceye kadar uğraş vereceğiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Okunan önergeyi onayınıza sunacağım : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç 
ve 6 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun Ek 1 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 
inci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına 
dair önergesi (2/28, 4/84) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği üzere, Meclis İçtüzüğümüzün İnceleme 

Süresini öngören 38 inci maddesi aynen «Tasarı veya 
teklifler komisyona havale gününden nihayet 45 gün 
içinde komisyonca neticelendirilip Genel Kurula gön
derilmek lazımdır. 

Aksi takdirde adı geçen tasarı veya teklifin doğru
dan doğruya gündeme alınmasını Hükümet veya tek
lif sahipleri istemek hakkına haizdirler.» hükmünü 
getirmiş bulunmaktadır. 

Yüce Meclisimizin çalışmaya başlamasından yak
laşık 1 yıl geçmiş ve de Meclisimizin ikinci Çalışma 
Dönemine girmiş bulunmaktadır. Oysa, bugüne ka
dar Meclis Başkanlığımıza sunduğumuz 36 adet ka
nun teklifimizden 1 tanesi* dahi incelemeye alınma
mıştır. 

Tekliflerimizin komisyonlara intikali üzerinden 
İçtüzükte öngörülen 45 Günlük İnceleme Süresi de
ğil, aylar geçmiş bulunmaktadır. Bu oluşumla Meclis 
Tüzüğümüz 36 kez ihlal edildiği gibi, kanun teklifle
rimizin akıbeti de belli değildir. 

Gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız ve ge
rekse Meclis İçtüzüğümüz milletvekillerine kanun 
teklifi yapma hak ve yetkisini tanımış bulunmaktadır. 
Meclisimiz komisyonlarının bu olumsuz uygulamala
rı ile bu hak ve yetki maalesef sebkeöUlmiş olmak
tadır. 
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Bu gerekçelerle aşağıda belirtilen kanun teklifimi
zin doğrudan doğruya Genel Kurul Gündemine alın
ması hususunda yüksek müsaadedelerinizi diler, bil
vesile en derin saygılarımın kabulünü istirham ede-

j rim. 
Feridun Şakir öğünç 

I İstanbul 
Kanun teklifi sahibi 

I Gemi Adamlarına ve Deniz İşçilerine Yıpranma 
Hakkım öngören Kanun Teklifi 

I BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Türkân Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; miletvekilleri ta
rafından verilen kanun tekliflerinin komisyonlarda 
konuşulmasının yararı kuşkusuzdur; ancak bugünkü 

I uygulamalarla milletvekillerinin verdikleri kanun tek
liflerinin komisyonlarda görüşülmesi mümkün ola-

I mamaktadır. 
I Komisyonlar, ayda 2 günü milletvekillerinin ver-
I dikleri kanun tekliflerine ayırabilselerdi, bu sorun 
I bugüne kadar çözülmüş olabilirdi ve sistematik bir 
I yaklaşım içinde, Anayasanın milletvekillerine verdiği 
I kanun teklif edebilme hakkı da bu şekilde yerine ge-
I tirilmiş olurdu, Ancak, bugüne kadar bu yapılma-
I mıştır ve milletvekilleri tarafından verilen kanun tek-
I lifleri komisyonlarda görüşülememiştir. Oysa, Ana-
I yasamızın 80 inci maddesi milletvekillerinin bütün 
I milleti temsil ettiklerini vurgulamaktadır. 88 inci mad-
I desi, milletvekillerinin kanun teklif edebileceğini be-
I lirtmektedir. 
I İçtüzüğün 38 inci maddesi, bildiğiniz gibi, komis-
J yonlarda 45 gün içinde görüşülemeyen kanun teklif-
I lerinin Genel Kurula indirilebilmesini öngörmektedir. 
I Eğer komisyonlar, milletvekilleri tarafından teklif 
I edilen kanun tekliflerini şu veya bu nedenle görüşe-
I memişlerse, bunların Genel Kurulda gündeme alın-
I masının önlenmesi, o maddelerin ölü hükümler hali-
I ne getirilmesinden başka bir şey değildir. Oysa, Ana-
I yasamızın özü bu değildir; yani maddeleri kâğıt üze-
I rinde kalması değildir değerli milletvekilleri. 

Parasal yön bakımından endişeye gelince : Sayın 
I milletvekilleri, birkaç gün önce benim körler için 
I önerdiğim bir kanun teklifi bu Mecliste reddedilmiş-
I tir. Halbuki o teklifte parasal yön dahi yoktu. De-
I mekki, işin özüne bakmamız gerekiyor. O nedenle, 
I milletvekilinin hakkı olan bu Genel Kurula indiril-
I me önergesine olumlu oy kullanacağımı beirtmek 
I istiyorum. 
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Hepinize saygılar sunarım. (HP ve MDP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan, 
Sayın öğünç, buyurun efendim. 
Lehte konuşuyorsunuz Sayın Öğünç. 
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; uzun konuşmaya
cağım, durum belli oldu; bir mizanseni tamamlamak 
üzere huzurunuzdayım. 

Ben bir denizciyim değerli arkadaşlarım, 25 yıl da 
Türk denizcilerine liderlik yaptım. Size şunu arz ede
yim : Dünyanın en ağır, en yıpratıcı, mahrumiyeti 
en yoğun sektörlerinden birisi deniz işkoludur, deniz
cilerin yaşadığı hayattır. Size 'bir tek resim gösterece
ğim, kararı daha sonra siz verin. Şu resimdeki gemi, 
okyanusta seyreden bir gemidir. (ANAP sıralarından 
«Görünmüyor» sesleri.) Arz edeceğim efendim, nü
mayiş de yapmıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, devam edin, gör
düler. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Efen
dim, ben bu fotoğrafı geminin köprü üstünden çek
tim. Bir okyanus seferinde gemi kafayı denize vurdu 
mu, 'bu dalga 2 saniye sonra 'bütün gemiyi aşacaktır. 
Gemi adamı hu dalgayı okyanusta 1,5 ay yer. Bu ha
vayı yiyen bir denizcinin moralini sizler takdir ede
ceksiniz her halde. 

Demlin de arz ettim, denizcilikten çok daha ra
hat meslek kollarıma yıpranma hakkı tanınmıştır. Biz, 
bu tefriki kaldıralım ve bu hakkı müstahak olanlara 
verelim diyoruz. Geçenlerde sayın bakanımla kori
dorda görüştük, yanlış algılamadıysam, durumu has
sasiyetle incelettiklerini, bu meseleyi Meclise getire
ceklerini ifade ettiler. Siz getirin biz alkışlayalım, yal
nız matlup olan, kanunların çıkmasıdır arkadaşlar. 
Bunun arkasından harp sanayii işçileriyle ilgili olanı, 
onun arkasından azot sanayii ile ilgili olanlar geliyor. 
Ben katiyen polemik yapmak istemiyorum!, ama Kü
tahya'dan gelen yüzlerce telgraf var. Kütahya Azot 
\Sanayiinden gelen yüzlerce telgraf var; sayın baka
nımızın da seçim bölgesidir orası. Arkadaşlar feryat 
ediyorlar ve hatta «ANAP'lı milletvekilleriyle işbirli
ği yapıp, bu kanunlarımızı muhakkak çıkarın» diyor
lar. Bizim gücümüz bu kadar, buraya getirmek ka
dar. Onun için, 'buradan çıkar çıkmaz; bunu komis
yonda değerlendirmenizi rica ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (HP sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Kalemli, buyurunuz efen
dim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Aleyhte söz istiyorum Sayın Başkan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ben de üzerinde ko
nuşmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Üzerinde konuşma yok efendim; 
2 lehte, 2 aleyhte var. Lehinde 2 konuşma oldu, aley
hinde istenilirse söz vereceğim efendim. 

Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
Sayın Bakan, aleyhte konuşuyorsunuz. 
Sayın Sungurlu, siz de aleyhte söz istediniz de

ğil mi?. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

— Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Aleyhte konu
şacağım Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın mifclletvek'itleri; Sayın Feri
dun Şakir öğünç'ün biraz önce kürsüden ifade etti
ği azot sanayii işçileriyle ilgili olarak hakanlığıma in
tikal etmiş müracaatlar vardır. Yüzlerce, binlerce telg
raf şeklinde değil; bir müşterek dilekçe şeklinde in
tikal etmiş müracaatları vardır. Bakanlık olarak ge
rekli hassasiyeti gösterdik. Yalnız azot sanayii işçile
ri için değil, 'bütün bu konuda Ibize ulaşacak müra
caatlar için de aynı hassasiyeti göstereceğimizi 'bil
dirmek isterim. Bu konuyla ilgili bakanlık görüşümü
zü Sosyal Sigortalar Kurumuna da bildirdik; onlar da 
incelemelerini şu aşamada sürdürüyorlar. 

Hakikaten söyledikleri gibi, Sayın öğünç'e kori
dorda da geçeri gün ifade ettim; konuyu inceliyoruz, 
Gayıın Başbakan Yardımcımıza da arz ettik. Bu tür 
müracaatların hepsini bir yerde toplayacağız; Sayın 
Emiroğlu da söylediler, 'hepsini inceleyeceğiz. Çünkü 
bir kapı açılırsa, kimin bu kapıdan gireceğini şimdi
den kestirmemiz imkânsızdır. Hakkı olana vermek
ten de çekinmeyiz, o da ayrı bir konudur; ama bu ko
nu, gerek grubumuz tarafından,.gerekse hükümetimiz 
tarafından en iyi şekilde olgunlaştırrlarak huzurları
nıza getirilecektir. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalemli. 
Aleyhte konuşmak üzere Sayın Oltan Sungurlu; 

, buyurunuz efendim. 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; bugün 
Meclis gündemine 11 yasa teklifi gelmiş durumda. 
Halen gündemde beklemekte olan bu kabil 30 civa
rında daha teklif var. Komisyonlarda da süresi 45 
günü geçmiş olan bir yığın yasa teklifi beklemek
tedir. 

Üzerinde durduğumuz mesele şu : İçtüzüğün 38 
inci maddesinin ne suretle çalıştırılacağı. Şimdi, her
hangi bir milletvekili, komisyonlara havale edilmiş 
olan bir kanun teklifi 45 gün içerisinde komisyonda 
görüşülüp Meclise sevk edilmezse, bunun gündeme 
alınmasını isteyebilir. Bu, bunun İçtüzükten doğan 
hakkıdır ve nitekim Feridun Şakir Öğünç Beyefendi 
bunu istemişlerdir, yasal bir haklarıdır. Ancak mese
leyi, Meclis bakımından ele almakta fayda var. Şim
di bu Meclis, 1 seneden beri çalışmayan bir Meclis 
midir muhterem arkadaşlarım? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Meclise değil sözü
müz Sayın Sungurlu, komisyonlara. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) -
Komisyonlar için de konuşacağım. 

Bu Meclis 1 senedir çalışmayan bir Meclis midir? 
Zannediyorum ki fevkalade çalışmaktadır ve şimdi bu 
kürsüye çıkıp da bu kanunların Meclis gündemine 
alınmadığından şikâyet eden arkadaşlarımız, ekseriya 
bu kürsüye çıkıp «İktidar partisi bizi çok çalıştırıyor, 
Meclis gündemini dolduruyor, işleri tacil ediyor, ace
le işe şeytan karışır vesair» demek suretiyle tenkit
lerde bulunuyorlar. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu ifadenizden ken
dimizi tenzih ederim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Müsaade buyurun. Efendim, bu kabil şeylerdir; Mec
lis zabıtlarında vardır, iktidar devamlı suçlanmak
tadır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Zabıtları açacağız. 
CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Karne tatiline 

çıkacağınıza kanunları görüşseydik burada. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen devam edin 

Sayın Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 

Müsaade ederseniz muhterem arkadaşlarım sözlerime 
devam edeyim. 

Şimdi, nitekim Feridun Şakir Bey fevkalade güzel 
meselesini izah etmiştir. «Ben kanun tekliflerini ver
dim, bir sene bekledim, şimdi de yasal hakkımı kul
lanıyorum» diyor. Onun bakımından meselenin ele 
alınışı ve ifade edilişi fevkalade doğrudur; ama biz 

de buna mukabil görüşümüzü ifade edeceğiz, lütfe
din. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Meclisimizin dolu ol
duğu bellidir. Bu kanun tekifleri bugün 11, yarın 40, 
öbürgün 100; bu kanun teklifleri Meclise gelirse Mec
liste bunları nasıl müzakere edeceğiz? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sabaha kadar çalı
şırız. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu Meclis zamanı geldiğin
de sabaha kadar da çalışmıştır ve zannediyorum ki 
kendisinden önceki dönemlere nazaran çok daha faz
la çalıştığını sizler ifade ediyorsunuz. 

İkinci bir husus muhterem arkadaşlarım. Anaya
sa ve Meclis İçtüzüğümüze göre, meseleler evvela 
komisyonlarda olgunlaştırılır. Biraz önce Sayın öğünç 
şunu fekalade güzel ifade etmiştir : «Benim komis
yona bir tarizim yoktur» demiştir. Nitekim, Ömer 
Kuşhan Beyefendi de Sayın Metin Emiroğlu'na hitap 
ederken, Bütçe Komisyonunun iyi çalıştığından bah
setmiştir. Yani, komisyonun çalışmaması diye bir me
sele de söz konusu değil. Komisyonlar da çalışılıyor; 
ama buna rağmen bitirilememiş. O halde, şimdi yeni 
teklifler verelim, yüzlerce teklifler verelim, komisyon
lar bunları bitiremesin... Komisyonlarda yapılacak il
mî incelemeler Mecliste nasıl yapılacak, Mecliste na
sıl yerine getirilecek? 20 komisyonun tetkik görevini 
şu Meclis nasıl yerine getirecek? Meseleye adil ve tek
nik yönden bakmamız lazım. Bu kanunlara karşıyız 
veya değiliz diye bir mesele söz konusu değil. O za
man, her milletvekili arkadaşımız bu kapının açıldı
ğını görürse, kanun tekliflerini komisyonlara verir ve 
45 gün sonra da bu Meclise gelmek suretiyle Meclis 
çalışamaz hale gelir. 

Şimdi, bir iktidar partisi, söylediğiniz gibi değil, 
birçok tekliflerinizi kabul etmiş ve kanunlaştırmıştır. 
Komisyonlardan, muhalefet milletvekillerinin de ver
diği birçok kanun tekifleri bu Meclise gelmiş ve ka
nunlaşmıştır. Ancak, elbetteki iktidar partisi kendi 
porgramını tatbik edecektir. Şimdi müsaade buyurun, 
bu söylediğiniz olursa, iktidar partisi bıraksın, mu
halefet milletvekili arkadaşların verdiği kanun teklif
leri gelsin ve Meclis gündemine alınsın, bunlar yıl
larca Mecliste dursun, çıkmasın ve iktidar kendi 
programını, kendi icraatını yürütmesin... Böyle bir 
şey söz konusu değildir arkadaşlar. Elbetteki iktida
rın kendi yapmak istediği işler vardır; 'bunların içe
risinde kanun yapımı da söz konusudur ve 'bunlara 
öncelik tanıyacaktır. Siz, yasal hakkınızı kuüanabi-
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lirsiniz. Her milletvekili arkadaş 45 gün geçtikten 
sonra buraya teklif ettiği kanunun gelmesini arzu 
edebilir kanunî hakkıdır; ama 'bizim de 'bu Meclisi, 
kendi icraatımızı yürütebilmek için, oylarımızı o is
tikamette kullanmak hakkımızdır. Herhangi bir mil
letvekilinin kanun teklifini çıkarmak için çalışmak 
zorunda değiliz, tik vazifemiz. Anavatan Partisi ola
rak veya iktidar partisi olarak, kendi icraatımız yö
nündeki kanunların çıkmasını temin etmektir. Bu hu
susta da bizi mazur ve haklı göreceğinizi zannediyo
rum. 

Saygılarımla efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Efendim, söz isteme konusunda 'bir açıklama yap

ma zaruretini duydum. 

Önerge üzerinde söz istendiğinde, İçtüzüğün 64 
üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, 2 lehte ve 2 
aleyhte 10'ar dakika süreyle söz verilebilir. Bu sayı
ya komisyon ve önerge sahibinin konuşmaları dahil
dir. 

Şimdi 2 lehte, 2 aleyhte konuşma olmuştur. 
Binaenaleyh, okunan önergeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır Öğünç 
ve 8 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa 11.8.1977 Tarih ve 2098 Sayılı Kanunla Ek
lenen Ek Birinci Maddeye 2 Fıkra Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci madde
sine göre doğrudan gündeme alınmasına dair öner
gesi (2/39, 4/85) 

BAŞKAN — 6 neı 'önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği üzere, Meclis İçtüzüğümüzün İnceleme 
Süresini öngören 38 inci maddesi aynen «Tasarı ve
ya teklifler komisyona havale gününden nihayet 45 
gün içinde komisyonca neticelendiri'lip Genel Kurula 
gönderilmek lazımdır. 

Aksi takdirde adı geçen tasarı veya teklifin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasını Hükümet veya 
teklif sahipleri istemek hakkını haizdirler» hükmünü 
getirmiş bulunmaktadır. 

Yüce 'Meclisimizin çalışmaya 'başlamasından yak
laşık 'bir yıl geçmiş ve de 'Meclisimiz ikinci Çalışma 
Dönemine girmiş 'bulunmaktadır. Oysa, bugüne kadar 
Meclis Başkanlığımıza sunduğumuz 36 adet kanun 
teklifimizden 'bir tanesi dahi inlecemeye alınmamış
tır. 

Tekliflerimizin komisyonlara intikali üzerinden 
İçtüzükte öngörülen 45 günlük inceleme süresi de
ğil, aylar geçmiş bulunmaktadır. Bu oluşumla Mec
lis Tüzüğümüz 36 kez ihlal edildiği gibi, kanun tek
liflerimizin akıbeti de 'belli değildir. 

Gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız ve ge
rekse Meclis İçtüzüğümüz milletvekillerine kanun 
teklifi yapmak hak ve yetkisini tanımış bulunmak
tadır. Meclisimiz komisyonlarının bu olumsuz uy
gulamalarıyla bu hak ve yetki maalesef sebkedilmiş 
olmaktadır. 

Bu gerekçelerle aşağıda belirtilen kanun teklifi
mizin doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine 
alınması hususunda yüksek müsaadelerinizi diler, 'bil
vesile en derin saygılarımın kabulünü istirham eyle
rim. 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul M illetvekili 
Kanun teklifi sahibi 

Harp Sanayii İşçilerine Yıpranma Hakkını öngö
ren Kanun Teklifi 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen? 
ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Söz istiyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Kuşhan. 

Sayın Kuşhan, lehte konuşacaksınız değil mi efen
dim? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Lehte konuşacağım 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, çok 

değerli üyeler; bundan evvelki kanun tekliflerinin 
gündeme alınmasıyla, ilgili, Sayın ögünç'ün getir
miş olduğu öneri doğrultusunda da, bazı kanun tek
lifleri hususunda görüşlerimi arz etmeye çalışmıştım. 

Sayın milletvekilleri, bir defa çok samimiyetle 
şu pencereden Jbakmaya hepinizi davet ediyorum. Eğer 
çok değerli konuşmacı Oltan Sungurlu Beyefendi
nin biraz önce ifade ettiği gibi, muhalefet milletve
killerinden herhangi bir tanesi, Meclisin çalışmaları
nın biraz yoğunca olduğundan şikâyet etmiş ise, ki 
ben bunun olduğuna kesinlikle şahit olmadım ve 
kani de değilim, mutlaka ve mutlaka bugün gündem
de olan muhalefet milletvekillerinin getirdikleri ka
nun teklifleri dururken, önceliği hiç de olmaması ge
reken, sonraya kalmasının hiçbir sakıncası olmayan 
bazı kanun tekliflerinin emrivaki şeklinde getirilmesi 
esnasında edilmiş bir Söz olsa gerektir. 
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Hafızalarınızı şöyle 'biraz geriye çeviriniz lütfen. 
Görecökısiniz ki, bizim gündemimiz tanzim edilmiş 
ve milletvekilleri kendilerini 'buna göre hazırlamış-
larken, son dakikada hükümetin göstermiş olduğu 
doğrultuda Büyük Millet Meclisinin gündemini tan
zim etmekle görevli 'bulunan komisyon veya kurul, 
toplanmış ve bazı kanun tekliflerinin o gün gündeme 
alınması şeklinde tavsiye 'kararını göndermiştir Mec
lis Başkanlığına ve dolayısıyla Sayın Sungurlu'nun 
biraz önce muhalefet milletvekillerinin önemi ve ön
celiği olmaması gereken 'bu konularda böylesine sı
kıntıya gelmenin gerekli olmadığını ifadeleri bu nok
tadadır; özellikle açıklamak isterim. 

Değerli milletvekilleri, bir milletvekili, siyasete 
girmeye karar verdikten sonra evvela kendini seç
menlerine sunar, der ki : «Ben, size hizmet etmek 
için çıkıyorum orta yere. Eğer siz, mukaddes yetki
nizi 'bana verir ve beni oraya gönderirseniz, 'ben si
zin için hizmet ederim, çalışırım.» 

Bunun aksini düşünmek veya aksini iddia etmek 
mümkün müdür sayın milletvekilleri? Sonra da, mil
letin iradesi tecelli eder, isterseniz bir başka zaman
da, 'başka manalarda 'kullanıldığı şekilde sandıktan 
çıkmış olarak, isterseniz milletin iradesinin ürünü 
olarak, isterseniz kendi gösterdiğiniz performansın 
ürünü olarak gelir ve Büyük Millet Meclisinde gö
reve başlarız. 

Sayın milletvekilleri, onun arkasından yapılması 
gereken şey vardır. Bazı haller vardır ki, o hallerde 
son zamanlarda çok kullanılan 'bir tabir kullanılmaz; 
olağanüstü dönem değildir o dönem; ama şu dönem 
olağanüstü bir dönemdir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin üyeleri olan sizler, eminimki, bizler gibi 
buraya gelirken hepiniz, gerekirse sabaha kadar ça
lışmak niyet ve kararı ile geldiniz. Hepimiz öyle gel
dik ve Türkiye Büyük Millet Meclisine gelip o heye
canla burada yemin ettiğimizde de, yeminin metnin
de mevcut bulunan o andiçişleri bu düşünce ve o he
yecanla yaptık. 

Çok saygı duyduğum değerli arkadaşım Komis
yon Başkanı Sayın Emiroğlu'nun da çok değer ver
diğim değerli arkadaşım Sungurlu'nun da, kendileri
nin parlamentoda veya komisyonlardaki çalışmala
rını yakından 'biliyorum, ama bir noktada beni bağış
lasınlar, şu anda grup psikolojisiyle hareket etmek 
mecburiyetinde olduklarını veya 'böyle 'bir zorunlu
luk* duyduklarını ifade etmek mecburiyetindeyim. 
Çünkü inanıyorum ki, eğer onlar, belirli bir düşün
cenin etkisinde veya bir grup psikozunun etkisinde 

olmazlar ise, bu kürsüden benim şu anda sizlere arz 
etmeye çalıştığım şeyleri en az benim kadar, en az 
her muhalefet milletvekili veya iktidar milletvekili 
kadar istiyorlar. 

Sayın milletvekilleri, özellikle üzerinde durmak 
lazımdır, parlamento derken, Parlamento Başkanlı
ğına, yani Meclis Başkanlığına intikal etmiş olan 
'kanun teklifleri ile veya görüşülmesi gereken mev
kuteler (belgeler) olarak söylemiyorum, parlamen
toyu bir kül olaraik mütalaa etmek mecburiyetinde
yiz; komisyonlarıyla, Genel Kuruluyla, Başkanlık Di
vanı ile parlamento bir bütündür. Binaenaleyh, par
lamentonun üyelerinden oluşan komisyonlar da, bu 
hava içerisinde çalışmak ve dolayısıyla gerekirse 
günün akşamına kadar, boş kalan bütün zamanları 
değerlendirmek suretiyle, gece sabaha kadar, bütün 
zamanları değerlendirmek suretiyle görevini yapmak 
mecburiyetindedir; ben bunu böyle anlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, çok affedersiniz, hiçbir şe
kilde polemik yapmak istemiyorum. 

Sayın bakan, ne söylediğinizi anlamadım, her ne 
kadar rahatsızlığınızın ifadesi olsa dahi, çok samimi 
duygularla sizlerin de hissiyatını ifade ettiğim kanaa
tiyle sözlerimi söylüyorum. 

Sayın milletvekilleri, diyorum ki, biz kesinlikle 
müşteki olmadan, kesinlikle serzenişte bulunmadan 
bu kanun teklifleri ile ilgili olarak, Sayın Emiroğlu' 
nun biraz önce ikinci defa tavzih ettiği şekilde, yani 
birinci ifadesinin sürçü lisan sonucu veya benim an
layışımın biraz kıtlığı sonucu ters anlaşıldığından 
mülhem olduğunu ifade etmesinin ötesinde, bir nok
tada biraz siyasî, biraz iktidar yanlısı konuya yak
laşmaktan böyle geliyor. 

Nitekim, onun arkasından değerli arkadaşım da 
burada, bu kürsüde ifade ederlerken «Elbetteki ikti
dar, kendi istediği doğrultuda kanunları çıkarmaya 
öncelik/verecektir» dedi. Tabiî saygı duyuyoruz. Par
lamenter demokratik sistem içerisinde olduğumuzu ve 
bunun tabiî sonucu olarak teşekkül etmiş olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olduğumuzun 
idrakini hiçbir zaman için nazarı itibardan uzak tut
muyoruz sayın milletvekilleri, ama, müsaade ederse
niz bir de sayfanın öbür tarafını çevireyim. 

Sayın •milletvekilleri, parlamenter demokratik sis
temi, iktidar milletvekilleri, özellikle size arz etmek 
istiyorum, siz parlamenter demokratik sistemi yalnız 
iktidarın kanunlarını çıkaran bir sistem olarak mı 
değerlendiriyorsunuz? Yani, parlamenter demokratik 
sistemin içerisinde muhalefetin hiçbir etkisi yok mu-
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dur? Yani, muhalefetten gelen kanun teklifleri eğer 
iktidardan gelmiyorsa ne kadar millî meselelere ışık 
tutuyor olursa olsun, ne kadar önemli olaylara yak
laşırsa yaklaşsın, göstermelik olarak -bugüne kadar 
olduğu gibi- üç-beş tanesini geçirip sus payı vere
ceksiniz. ondan sonra 'böylesine önemli kanunları 
devamlı surette komisyonlardan, ne sebeple olursa 
olsun, çünkü biraz önce izah ettiğim doğrultuda ben 
sebep kabul etmiyorum sayın milletvekilleri, Çünkü 
milletvekili bu göreve başladığı günden itibaren artık 
toplumun içerisindeki her şeyden kendini soyutla
mak, gece sabahlara, gündüz akşamlara kadar, millet 
kendisinden hizmet beklediği sürece hizmet etmek 
mecburiyetindedir. Ben bu ifadede bulunurken sesim 
'biraz gür, inançlı söylüyorum. Neden 'biliyor musu
nuz; sizlerin de böyle düşündüğünü 'bildiğim için, 
sizlerin de adına söylediğimi bildiğim için böyle söy
lüyorum. 

Şimdi, meseleye müsaade ederseniz bu açıdan 
yaklaşınca, bu işin kesinlikle tevile, ifademi mazur 
görünüz, kesinlikle tevile müsait 'tarafı yoktur. 

Kanun tekliflerinin kaç tane olduğu biraz önce 
sayın • başkanlıkça ifade edildi, müsaade ederseniz 
tekrarlamayayım, komisyonlarda bekleyecek ve on
dan sonra gelecek, burada zatıâlilerinin oylarıyla 
menfi netice alınacak ve reddedilecek görüşmesi en
gellenmiş olacak. 

Sayın 'Milletvekilleri, bunun neresi samimiyetle 
bağdaşır? Sizleri samimiyetsizlikle suçlamak istemi
yorum ama, biraz önce arz etmeye çalışmış'tım; par
lamenter demokratik sistem 2 sahifeli bk defter yap
rağıdır. Bir 'tarafını okurken öbür tarafını lütfen ih
mal etmeyiniz. Gerçi öbür tarafı okumak, iktidarlar 
için, biraz silik yazılmıştır, biraz müşküldür, biraz 
'kuvvetli gözlük kullanmaik gerekir ama, eğer buna 
çok inanmışsınız, o gözlüğü takarsınız, onu o şekilde 
okursunuz. 

Sayın milletvekilleri, aslında şunu arz edeyim, 
Sayın Başkanlık Divanının da sık sık ikaz etmek 
mecburiyetinde bırakıldığını biliyorum, bunun ıstı
rabını, üzüntüsünü de duyuyorum ama, kötü bir 
teamül; bu virüs bir defa insanların içine girince par
lamenter demokratik sistemin üyeleri de olsalar bu 
virüsü kolay 'kolay bünyesinden .atamıyorlar. Ben de 
yapıyorum aynı hatayı; heyecanımı yenemiyorum, 
ama bir sene sonra olmayacak bu diyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Kuşhan, süreniz doldu efen
dim. Lütfen. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, meseleye bu açıdan yaklaş
tıktan sonra, harp sanayiinde çalışan ve dolayısıyla 
Türkiye'nin geleceği yönünden çok önemli görevler 
ifa eden bu insanlara fiilî hizmet zammı verilmesiy
le ilgili bir kanun teklifi getirilmiş. Bu insanlar kim? 
Eminim, size oy verenlerin pek çoğu da onların içe
risinde. 

Diğer taraftan, bu memleketin mukadderatını ta
yin edecek olan, millî birlik ve bütünlüğü sağlayacak 
olan silah gücünü sağlayan insanlar; onun çok alt 
kademede çalışan insanları ve biz, komisyonlarda, 
imkânımız yok diye bu kanunu görüşemiyoruz; efen
dim, bütçe imkânları, efendim hükümetin görüşü... 
Ben kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Türk 
Milleti ve Türk Devleti çok büyüktür sayın millet
vekilleri; Türk Milleti öylesine büyüktür ki, üstesin
den gelemeyeceği bir sorun, halledemeyeceği bir me
selesi yoktur. Hele maddî imkânlara gelince, onu 
çözer götürür. 

Diğer taraftan da şunu açıklıkla ifade edeyim ki, 
bugün «Bordro mahkûmu» dediğimiz veya bordroya 
mahkûm ettiğimiz, müsaade ederseniz bunu .söyleye
yim, alınmayınız ve öbür taraftan da Katma Değer 
Vergisiyle üzerine tüy diktiğimiz, yaşamından artık 
âdeta bıkmış insanların yaşadığı bir toplumun yöne
ticileri olarak, parlamento üyeleri olarak onlara bir 
parça nefes alma imkânını verecek kanunlara hayır 
diyoruz. Niye? 'Eminim siz de benim açımdan bakı
yorsunuz bu meseleye ama, grup prensiplerine saygılı 
olma kararı yüzünden. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kuşhan, toparlayınız. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen toparlı

yorum Sayın Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, aslında bu konuda söyle

mek istediğim şeyler pek çok; ama şuna da inanıyo
rum ki hepiniz en az benim kadar bu meseleyi bili
yorsunuz, bu meselede en az benim kadar duygulu
sunuz, en az benim kadar bu meseleye millî mesele 
olarak bakıyorsunuz. Ama geliniz lütfen şu grup 
kararı prensibine bağlı kalma psikozu var ya, onu 
yıkalım, korkmayınız; inanınız iktidarınız daha kuv
vetli olur. 

Saygılar sunarım. 
ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Siz grup 

kararlarına uymuyor musunuz? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kuşhan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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Sayın Eklem aleyhinde mi 'konuşacaksınız? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, benden önce konuşan saym 
konuşmacı az önce beni işaretle, rahatsızlığımdan ba
hisle sataştı, İzin verirseniz cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Benim için konuşmadığını, «rahatsız» deme
diğini ifade ederse ineceğim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ben 
bakanı ifade ettim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kür
sü milletin kürsüsü ve gayet tabiî ki milletin temsil
cileri olarak görüşlerimizi fikirlerimizi burada açık
layacağız; ama bu açıklamaları yaparken kişiliklere, 
şahsiyetlere saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Bu, me
deniyetin, medenî ilişkilerin ve demokrasinin en ba
sit kuralıdır. 

Yerimde oturuyordum, arkadaşımla konuşuyor
dum, beni rahatsızlığımın tezahürü olarak 'bir davra
nışta bulunmakla itham etti. Onun için söz almak 
mecburiyetinde kaldım; ama konuşmayacağım. Ba
zen insanın canı konuşmak istemiyor. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eldem. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Saym Başkan, bir 

cümle ile arz etmeme müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Hayır efendim, böyle karşılıklı ko

nuşma ile bir yere varmayız Sayın Kuşhan, çok rica 
ediyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın bakan boşu
na rahatsız oldular. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum. Açıklama yap
tınız ve açıklamanıza karşı bakan «Cevap da ver
miyorum» dedi ve indi. Lütfen efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, onunla 
ilgili olarak sayın bakan cevap vermediler. 

BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

— Sayın Başkan aleyhte konuşmak istiyorum. 
'BAŞKAN — Sayın Sungurlu, aleyhte konuşmak 

üzere buyurunuz. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; biz bu 
gelen kanun tekliflerinin mahiyeti üzerinde herhangi 
'bir müzakereye girmedik. Bugün Anavatan Partisin
den kürsüye çıkan milletvekilleri, bu teklifler eğer 

Mecliste görüşülmeye başlanırsa, Meclisin çalışamaz 
hale geleceğini, komisyonlarda görüşülmesi lazım gel
diğini, prensip olarak, usule müteallik içtüzüğün 38 
inci maddesinin böylesine yoğun bir şekilde çalıştırıl
masına muhalefetlerini bildirmişlerdir. Devamlı ola
rak aynı mesele üzerinde durmuşlardır. Bu meselede 
bir grup kararı yoktur. Ben 'böyle bir grup kararı 
alındığını zannetmiyorum. İktidar partisi almadığı 
gibi muhalefet partileri de muhtemelen bu mevzuda 
bir grup kararı almamışlardır. Ancak, görülüyor ki, 
iktidar partisinin milletvekilleri aynı istikamette oy 
kullanıyorlar, muhalefet partisinin milletvekilleri de 
aynı istikamette oy kullanıyorlar. Akıl için yol bir
dir. Milletvekili olarak hepimiz kendi partisinin, ken- " 
di prensiplerinin menfaatına olanı tespit edebilecek 
akli seviyedeyiz. 

Anavatan Partisi olarak, iktidar partisi olarak şu
nu görüyoruz : Eğer 'bu kanun teklifleri bu Mecliste 
görüşülmeye başlarsa, İçtüzüğün 38 inci maddesi 
her kanun teklifi için çalışırsa, o zaman bu Meclis 
çalışmaz, komisyonlarda kanun teklifleri ve tasarı
ları istenilen ölçülerde incelenip olgunlaştırılamaz. 

Danışma Meclisi zamanında verilmiş birçok ka
nun tdklif ve tasarıları, hiçbir ilave yapılmaksızın ye
ni teklifler olarak komisyonlara sevk edilmektedir. 

k:' 

Bütün bunlar ileride Meclisi tıkanır hale getirir. Bu 
itibarla Sayın Kuşhan'ın söylediği gibi, bir grup ka
rarı söz konusu değildir. Ancak, biz şunu fark edi
yoruz : Eğer bu kanun teklifleri bu yoldan Meclise 
gelirler ise, o zaman Meclisin normal çalışması söz 
konusu olamaz. Bir suiniyet olarak adlandırmıyorum; 
gerçi Ömer Bey kelimeleri kullanırken bizim için bu 
kadar ölçü düşünmüyor; buna rağmen bir suiniyet 
söz konusu değildir. Ancak, kendileri millete bazı 
şeyler vaat etmişlerdir, 'bunları kanunlaştırmak iste
yeceklerdir, haklarıdır. Ancak, biz iktidar olarak bun
lara ancak belirli ölçülerde, bundan önce olduğu 
gibi bizim görüşlerimiz istikametinde olduğuna ve 
olgunlaştıklarına inandığımız kanun tekliflerinin çık
masına elbette yardımcı olacağız; ancak, elbetteki 
önce hesabımız komisyonlarda olgunlaşmış kanunla
rın Meclisten geçmesidir. Meseleye bu yönü ile ba
kıyoruz. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
OSMAN NURİ AKYOL (Kocaeli) — Aleyhte 

söz istiyorum Sayın Başkan. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 
OSMAN NURİ AKYOL (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, muhterem mıiletvekilleri; Türkiye'de muhtelif 
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işkollarında çalışan insanlar vardır. Bunların hepsi 'bi
zim insanlarımızdır. 

Düşünelim;' muayyen bir işkoluna vereceğimiz bir 
hak düğerlerine ilave hak getirir.'Bunları bir bütün ola
rak mütalaa ©tmek mecburiyetindeyiz. Arkadaşlarımızın 
parça parça vermiş oldukları kanun tekliflerini samimi 
görmüyorum. Olsa olsa kesimlere ayrı ayrı' çarpıcı 
mesajlar- vermek mahiyetindedir. 

Hepinize en derin saygılarımı sunarım. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç 
ve 6 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa {11.8.1977 Tarih ve 2095 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 1 inci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci 
maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına dair 
önergesi (2151, 4186) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği üzere, Meclis İçtüzüğümüzün İnceleme 
Süresini öngören 38 inci maddesi aynen, «Tasarı veya 
teklifler komisyona havale gününden nihayet 45 gün 
içinde komisyonca neticelendirilip Genel Kurula gön
derilmek lazımdır. 

Aksi takdirde adı geçen tasarı veya teklifin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasını Hükümet veya 
teklif sahipleri istemek hakkını haizdirler.» hükmünü 
getirmiş bulunmaktadır. 

Yüce Medisimizin çalışmaya başlamasından yak
laşık bir yıl geçmiş ve de Meclisimiz İkinci Çalışma 
Dönemine girmiş bulunmaktadır. Oysa, bugüne kadar 
Meclis Başkanlığımıza sunduğumuz 36 adet kanun 
teklifimizden bir tanesi dahi incelemeye alınmamıştın 

Tekliflerimizin komisyonlara intikali üzeninden 
İçtüzükte öngörülen 45 günlük inceleme süresi değil, 
aylar geçmiş bulunmaktadır. Bu oluşumla Meclis Tü
züğümüz 36 kez ihlal edildiği gibi, kanun teklifleri
mizin akıbeti de belli değildir. 

Gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız ve gerek
se Meclis İçtüzüğümüz milletvekillerine kanun teklifi 
yapma hak ve yetkisini tanımış bulunmaktadır. Mec
lisimiz komisyonlarının bu olumsuz uygulamaları ile 
bu hak ve yetki maalesef sebkedilmiş olmaktadır. 

Bu gerekçelerle aşağıda belirtilen kanun teklifimizin 
doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınması 

hususunda yüksek müsaadenizi idiler, bilvesile en de
rin saygılarımın kabulünü istirham eylerim. 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

Kanun teklifi sahibi 

Tarımsal İlaçlama Pilotlarına Yıpranma Hakkım 
Öngören Kanun Teklifi, 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen var mı? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Lehte söz isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Değerli Başkan, 

saygıdeğer üyeler; aslında sadece kanun teklifinin içe
riği olan ziraî ilaçlama pilotlarına fiilî hizmet zammı 
tanınmasına ilişkin gerekçeyi sizlere arz etmek amacıy
la kürsüye gelmiş bulunuyorum. Ancak bu arada 
hemen belirteyim ki, değerli arkadaşımız Sungurlu 
ilginç bir tez ortaya koydular. Ona bir cümle ile de
ğinerek geçeceğim. Aslında bu tür değerli fikirler 
ortaya atılarak Yüce Mecliste tartışma açılmasından 
yana olduğum için böyle bir teklifi ileri süren ar
kadaşıma özellikle teşekkür ediyorum. 

Galiba yanılgı şu noktadan geliyor : Biz bu tek
lifleri parça parça sunduk; aslında da parça parça 
sunulması lazım; çünkü eğer Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci maddesini değiştiriyorsak, ister iste
mez, o maddenin kapsamına giren her bir meslek 
mensubu için bağımsız bir teklif olması gerekir. O ol
maya ki, komisyon düzeyinde bir tevhit yapılabilsin 
veya hükümet bunları toptan bir tasarı halinde ge
tirsin. Zaten hükümetin zaafını ortaya koymak için, 
aynı zamanda bu zaafın mevcudiyetini kanıtlamak 
için bir fırsat oluyor sanıyorum. Çünkü hükümetin 
bu konuda, bir yandan erken emeklilik konusu, bir 
yandan itibarî hizmet, bir yandan da fiilî hizmet 
zamları arasında nasıl bir ilişki kurmak isteyeceğini 
bilemiyoruz. Bu kürsüden açıklama yapma imkânı 
verseler, tabiî sanıyorum ki Meclisin prosedürü daha 
rahat işleyecektir. Düşünün, bir grup milletvekili 11 
adet kanun teklifi veriyor ve komisyondan en ufak 
bir nezaket izahatı verilmiyor. Böyle milletvekilliği 
olmaz. O zaman Anayasanın 88 inci maddesini niye 
vazettik? Bence, komisyonlar Meclise niyabeten iş gö
rürler; herhangi bir partinin organı olarak değil. O 
zaman, milletvekili böyle bir teklif getirdiği zaman, 
bunun olabilirliğini ve hükümetle olan ilişkisini, der
hal milletvekili ile çok yakın organik ilişki içinde, dai
ma onun rızasını alarak erteleyecekse erteler; böyle 
olması gerekir. 
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Hemen belirteyim, bizim parlamentonun yerleşmiş 
usulüne göre, milletvekilleri tarafından getirilen kanun 
tekliflerinin kabul edilme şansı çok yüksek değil. Tür
kiye Cumhuriyeti tarihine baktığımız zaman bunu gö
rüyoruz. Ama bu yalnız ülkemizde değil; Kara Avru
pa'sında da «parlamenter sistemin yozlaşması» diyor
lar buna. Bilim adamları bunu parlamenter sistemin 
gözden düşmesinin büyük faktörlerinden biri olarak 
değerlendiriyorlar. Buna mukabil, bilimsel eserlerde 
rahatlıkla rastlayabileceğiniz gibi, Atlantik ötesinde 
parlamenterlerin verdiği teklifler, hükümetlerin tek
liflerinden önce görüşülür; çünkü orada kuvvetler 
ayrılığı ilkesi var; hatta bazı yıllarda Amerika'da ka
bul edilen kanun tekliflerinin yüzde 55'i milletvekü-
lerinin bireysel teklifleridir. 

Saygıdeğer üyeler, bu konulara işaret ettikten son
ra, kısaca ziraî ilaçlama pilotlarıyla ilgili gerekçeyi 
huzurlarınızda açıklamak istiyorum. 

Elimde bir mektup var; sanıyorum bu mektubu 
sizlere okuyunca, bu tekliflerin neden verildiği konu
sunda birleşeceğiz ümidindeyim. Aynen okuyorum : 

«Türkiye»de ziraî ilaçlama pilotlarının sayısı 100'ü 
geçmez. Hepimiz, ayrı ayrı bölgelerde ve özel kuru
luşlara ait uçaklarda ziraî ilaçlama uçuşu yapmakta
yız. Bu şekilde çalışanlar, fiilî hizmet zammı ve itibarî 
hizmet süresi gibi kanunî haklardan faydalanmakta
dırlar. Tarım Bakanlığı Ziraî İlaçlama ve Karantina 
Teşkilatında görev yapanlarla silahlı kuvvetlerde gö
rev yapan pilot ve diğer uçucu personel de fayda
lanmaktadır. Her yıl ortalama olarak 400 ila 500 saat 
arası ziraî ilaçlama uçuşu yapmaktayız. Bu uçuşu bü
yük bir riski göze alarak yapıyoruz. Günlük uçuşla
rımız 6 ila 8 saat arasıdır. Bu uçuşu yerden 1 metre 
yükseklikte ve aralıksız olarak yapmaktayız. Bu ka
dar alçaktan yapılan ve bu görevi yaparken sarf edi
len dikkat ve yapılan yüzlerce dönüşle, vücuda bi
nen basınç, vücudumuzu küçümsenmeyecek derecede 
yıpratmaktadır. Bu görevi yapan arkadaşlarımızdan 
her yıl birkaçını yaptıkları kaza sonucu kaybettiğimiz 
gibi, bir kısmı sakat kalmakta veya yapılan büyük 
kaza sonucunda bir kısmının da hayatı mucize kabi
linden kurtulmaktadır. Bu uçuşlarımızla ne derece 
yıprandığımız hususunda yapılacak bir araştırma ne
ticesinin en iyi şekilde Ulaştırma Bakanlığı Sivil Ha
vacılık Genel Müdürlüğünden alınması mümkündür. 

İlaç yönü: Uçakla yapmış olduğumuz ilaçlamada 
kullandığımız ziraî ilaçların çok zehirleyici etkisi olup, 
bu görevi yaparken çok sık zehirlenme vakası meyda
na gelmektedir, Kullanmakta olduğumuz uçakların es

ki olması nedenliyle atmakta olduğumuz Maçların ko
lcusu devamlı pilot mahalline girmekte ve maske kul
landığımız halde bu ilaçlar bizleri etkilemektedir. Ha
vada uçuş esnasında zehirlenerek kaza yapan veya çok 
kritik duruma düşüp kaza yapmaktan son anda kur
tulan arkadaşlarımız olmuştur. Bizzat kendim birkaç 
zehirlenme vakası atlattım. 

Bunun yam sıra, uçakla mücadele yapıyoruz, bu 
mücadelede toz DDT kullanılmaktadır.. Bu tozun da 
uçak kabinine giren bir kısmını teneffüs yoluyla vü
cudumuz almaktadır. 

Kısaca bu tehlikeli ve zor mesleği yaşlandıkça 
yapmak daha da güçleşmekte. Bu iş genç yaşta bir 
insanın yapabileceği bir iştir. Ama mesleğimiz bu, 
ekmek paramız bu; bu yoldan sigortalı işçi olarak 
emekli olacağız, tabiî emeklilik yaşına kadar bu mes
lekte hayatımızı kaybetmezsek.» 

Saygıdeğer üyeler, işte size ağır bir yıpratıcı işe 
örnek olarak bir tipik meslek mensubunun derdini 
dille getirdik, önerge ve öneri bu meslek mensubuyla 
ilgilidir. Hükümet, en azından bu kürsüden, bu ko
nuda beklemede olan binlerce çalışana ciddî bir po
litika getireceğini ifade etmelidir; en azından bu gö
revi yerine getirmelidir diyorum. 

Saygılar sunarım, 
BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
lOkunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

9. — İstanbul Milletvekili Feridun fiakir Öğünç 
ve 6 Arkadaşının, 17.4.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa 11.8.1977 Tarih ve 2098 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek - 1 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 
38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına 
dair önergesi (2/65, 4/87) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği üzere, Meclis İçtüzüğümüzün İnceleme 
Süresini öngören 38 inci maddesi aynen, «Tasarı veya 
teklifler komisyona havale gününden, nihayet 45 gün 
içinde komisyonca neticelendirilip Genel Kurula gön
derilmek lazımdır. 

Aksi takdirde adı geçen tasarı veya teklifin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasını Hükümet veya 
teklif sahipleri istemek hakkını haizdirler.» hükmünü 
getirmiş bulunmaktadır. Yüce Meclisimizin çalışmaya 
başlamasından yaklaşık bir yıl geçmiş ve de Meclisi
miz İkinci Çalışma Dönemine girmiş bulunmaktadır. 
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Oysa, bugüne kadar Meclis Başkanlığımıza sun-' 
duğumuz 36 adet kanun teklifimizden bir tanesi dahi 
incelemeye alınmamıştır, 

Tekliflerimizin komisyonlara intikali üzerinden İç
tüzükte öngörülen 45 günlük inceleme süresi' değil, 
ayılar geçmiş bulunmaktadır. Bu oluşumla Meclis Tü
züğümüz 36 kez ihlal edildiği gibi, kanun teklifleri
mizin akibeti de belli değildir. 

Gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız ve gerek
se Meclis İçtüzüğümüz milletvekillerıine kanun teklifi 
yapma hak ve yetkisini tanımış bulunmaktadır. Mec
lisimiz komisyonlarının bu olumsuz uygulamalarıyla 
ıbu hak ve yetki maalesef sebkedilmiş olmaktadır. 

Bu gerekçelerle aşağıda belirtilen kanun teklifimi
zin doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alın
ması hususunda yüksek müsaadelerinizi diler, bilvesile 
eni derin saygılarımın kabulünü istirham ederim. 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul Milletvekili 

iKanun teklifi sahibi 
Demiryolu İşçilerine Yıpranma Hakkını Öngören 

(kanun teklifi 
BAŞKAN — Okunan önerge üzerinde söz is

teyen?.. 
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Lehte 

söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — ©uyurun Sayın Öğünç. 
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Değerli 

arkadaşlar, (aslında konu belli oldu da) ben sizi bu 
kadar yormak istemezdim; dilekçelerimizi verdik, bu
gün 36 kanun teklifi burada olacaktı. Sonradan ben 
müracaat ettim, 20 küsurunu geri aldım; peyderpey 
getireceğim. Onun için, sizi yorduğumuz için, çok 
üzgünüm, 

Konu bellidir; demiryolunda çalışan arkadaşlarımı
zın durumu. Burada çalışanlar iki (gruba ayrılıyor; 
birisi Sosyal Sigortalara tabi, bir kısmı da Emekli 
Sandığına tabi. gazla konuşmak işitemiyorum. Bu 
arkadaşların durumu da aynı diğerleri gibidir. Ricamız 
yahut da takdirlerinize sunduğumuz husus bu ar
kadaşlarımıza da yıpranma hakkına veyahut fiilî hiz
met zammına müstehak kılıomalarıdır. 

Kürsüden inmeden önce bir hususa da değinmek 
istiyorum. Bir arkadaşım bize tarizde bulundu; bun
ları birtakım yerlere mesaj verme şeklinde değerlen
dirdiler, Ben 65 yaşında emekli, sendikacı bir işçiyim. 
Artık şuraya buraya mesaj verecek değilim. Benim 
bundan sonraki mesajım mezarlığa olur arkadaşlar. 
Beni bundan sonra lütfederseniz böyle dinleyin. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğünç. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.,. Önerge kabul edilme
miştir. 

10. — İstanbul Milletvekili Feridun Saktr Öğünç 
ve 6 Arkadaşının, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci maddesine 
göre doğrudan gündeme alınmasına dair önergesi 
(2166, 4188) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği üzere, Meclis İçtüzüğümüzün İnceleme 
Süresini öngören 38 inci maddesi aynen, «Tasarı veya 
teklifler komisyona havale gününden nihayet 45 gün 
içinde komisyonca neticelendirilip Genel Kurula gön
derilmek lazımdır. 

Aksi' takdirde adı geçen tasarı veya teklifin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasını Hükümet veya 
teklif sahipleri istemek hakkını haizdirler.» hükmü
nü getirmiş bulunmaktadır, 

Yüce Meclisimizin çalışmaya başlamasından yak
laşık 1 yıl geçmiş ve de Meclisimiz İkinci Çalışma 
Dönemine girmiş bulunmaktadır. Oysa, bugüne kadar 
Meclis Başkanlığımıza sunduğumuz 36 adet kanun 
teklifimizden 1 tanesi dahi incelemeye alınmamıştır. 

Tekliflerimizin komisyonlara intikali üzerinden İç
tüzükte öngörülen 45 günlük inceleme süresi değil, 
aylar geçmiş bulunmaktadır. Bu oluşumla Meclis Tü
züğümüz 36 kez ihlal edildiği gibi, kanun teklifleri
mizin akibeti de belli değildir. 

Gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız ve ge
rekse Meclis İçtüzüğümüz milletvekillerine kanun 
teklifi yapma hak ve yetkisini tanımış bulunmaktadır. 
Meclisimiz (komisyonlarının bu olumsuz uygulama
larıyla bu hak ve yetki maalesef sebkedilmiş olmak
tadır. 

Bu gerekçelerle aşağıda belirtilen kanun teklifimi
zin doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alın
ması hususunda yüksek müsaadenizi diler bilvesile 
en derin saygılarımın kabulünü istirham eylerim. 

Feridun Şakir Öğünç 
İstanbul Milletvekili 
Kanun teklifi sahibi 

Demiryolu Memurlarına Yıpranma Hakkını Ön
gören Kanun Teklifi. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen?.. 
FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Aynı 
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konudur, aynı tekliftir. Onun için söz istemiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğünç. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir 

11. — tstan\bul Milletvekili Feridun Şakır Öğünç 
ve 6 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa 11.8.1977 Tarih ve 2098 
Sayılı Kanunla Eklenen Ek Birinci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin, İçtüzü
ğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alın
masına dair önergesi (2/67, 4/89) 

BAS/KAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye iBüyük Millet MecMsi Başkanlığına 

Bilindiği üzere, Meclis içtüzüğümüzün İnceleme 
Süresini öngören 38 inci maddesi aynen, «Tasarı veya 
teklifler komisyona havale gününden nihayet 45 gün 
içinde komisyonca neticelendirilip Genel Kurula gön
derilmek lazımdır. 

Aksi takdirde adı geçen ıtasarı veya teklifin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasını Hükümet veya 
teklif sahipleri istemek hakkını haizdirler.» hükmünü 
getirmiş bulunmaktadır. 

Yüce (Meclisimizin çalışmaya haşlamasından yak
laşık 1 yıl geçmiş ve de Meclisimiz ikinci Çalışma 
(Dönemine girmiş bulunmaktadır. Oysa, bugüne ka
dar Meclis Başkanlığımıza sunduğumuz 36 adet ka
nun teklifimizden bir tanesi dahi incelemeye alınma
mıştır. 

Tekliflerimizin komisyonlarla intikali üzerinden 
İçtüzükte öngörülen 45 günlük inceleme süresi de
ğil, aylar geçmiş bulunmaktadır. Bu oluşumla Mec
lis Tüzüğümüz 36 kez ihlal edildiği gibi, kanun 
ıfekli filerimizin akıbeti de belli değildir. 

Gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız ve ge
rekse Meclislimiz İçtüzüğümüz milletvekillerine ka
nun teklifi yapma hak ve yetkisi tanımış builunmak-
tadır. Meclisimiz komisyonlarının bu olumsuz uy
gulamalarıyla bu hak ve yetki maalesef sebkedilmiş 
oHmaktadır. 

'Bu gerekçelerle aşağıda belirtilen kanun teklifi
mizin doğrudan doğruya Genel Kurul Gündemine 
alınması hususunda yüksek müsaadelerinizi diler, bil
vesile en derin saygılarımın kabulünü istirham ede
rim, 

Feridun Ş/akir Öğünç 
İstanbul 

Kanun Teklifi 'Sahibi 

Karayolları Personeline Yıpranma Hakkını ön
gören kanun teklifi. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen?.. 
I O N U R A L ŞEREF BOZKORT (Çanakkale) — 

Lehinde söz istiyorum Sayın (Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın »Bozkurt; Süreniz 

10 dakikadır efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKJURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Milet Meclisinin 
Saygıdeğer üyeleri; Karayolları ve YSE Genel Mü
dürlüğü işyerlerinde ve keza demiryolları, limanlar, 
hava meydanları ve akaryakıt teslisleri inşaatı işyer
lerinde çalışan işçilerimiz, ağır ve yıpratıcı; bir bakı
ma da mahrumiyet arz eden bir çalışma yaşamına 
tâbi bulunmaktadırlar. Bu işçiler bütün bir yıl çalış
ma koşullarının elverdiği ölçüde, her zaman arazide 
bulunmaktadırlar, özellikle demiryolları inşaatların
da 'tünel içi çalışmaları ve taş ocağı çalışmaları ağır
lıktadır, Demiryollarında tünel içi çalışmaları insan 
yaşamını büyük ölçüde kemirmekte ve yıpratmakta
dır. Sürekli toz yutma ve oksijen yetersizliği, bu ke
simde çalışan işçilerimizi meslek hastalığına götür
mekte ve ömürlerini kısıtlamaktadır. 

Yine arazide çalıştan diğer bir bölüm'işçilerimiz ise; 
yol, köprü yapımı, onarım bakım hizmetlerini sürdür
mektedirler. Sürekli ttoz, zift buharı yutma, oksijen 
yetersizliği, zehirlenme, sinir sistemini etkileyen ve 
bozan titreşim yüksekliği gibi etkenler; işçilerimizde 
ruhsal çöküntü, meslek hastalıklarına uğrama, sü
rekli fiziksel Çöküntü, iş kazalarına uğrama durum
ları ve rizikolarıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Tüm 
bunların ötesinde gece, gündüz, yaz, kış demeden 
dağlarda, bayırlarda, yollarda çadırlar içinde; her 
türlü uygar yaşam koşularından uzakta; aile sıcak
lığımdan yoksun bu işçilerimizi koMamak, sosyal ada
letin kaçınılmaz bir gereği olmaktadır. Emsal meslek 
gruplarından birçoğu yıpranma hakkına müstahak 
kılınmışlardır. Bu kanun teklifi, bu işçilerin de yıp
ranma hakkına kavuşturulmasını amaçlamaktadır. 

Talebimiz veçhile oy kulamlmasmı arz ve talep 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Başka söz isteyen?... Yok. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil-
memişitir. 

12. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır öğünç 
ve 5 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sos-
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yal Sigortalar Kanununa 11.8.1977 Tarih ve 2098 Sa
yılı Kanunla Eklenen Ek Birinci Maddesine Bir Fık
ra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklif ininin, İçtü
züğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme 
alınmasına dair önergesi (2/69,4190) 

BAŞKAN — Son önergeyi okutuyorum : 
Tüfkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği üzere, Meclis içtüzüğümüzün İnceleme 
Süresini öngören 38 inci maddesi aynen «Tasarı veya 
teklifler komisyona havale gününden nihayet 45 gün 
içinde komisyonca neticelendirilip Genel Kurula gön
derilmek lazımdır. 

Aksi takdirde adı geçen tasarı veya teklifin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasını hükümet veya 
teklif sahipleri istemek hakkım haizdirler» hükmünü 
getirmiş bulunmaktadır. 

Yüce Meclisimizin çalışmaya başlamasından yak
laşık 1 yıl geçmiş ve de Meclisimiz İkinci Çalışma Dö
nemine girmiş bulunmaktadır. Oysa bugüne kadar 
Meclis Başkanlığına sunduğumuz 36 kanun teklifi
mizden bir tanesi dahi incelemeye alınmamıştır. 

Teklifimizin komisyonlara intikali üzerinden İçtü
zükte öngörülen 45 günlük inceleme süresi! değil, ay
lar geçmiş bulunmaktadır. Bu oluşumla Meclis Tü
züğümüz 36 kez ihlal edildiği gibi, kanun teklifleri
mizin akıbeti de belli değildir. 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLtŞ 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve 40 arkada
şının; PTT Genel Müdürlüğünün, Başel Limited Şir
ketine ait bir arsayı rayiç bedelinin çok üstünde satın 
almasına göz yumarak Bakanlık nüfuzunu kötüye 
kullandığı ve bazı kişilerin çıkarı için Devleti zarara 
uğrattığı ve bu hareketinin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Ulaş
tırma Bakanı Veysel Atasoy hakkında Anayasanın 
100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9] 330) 

BAŞKAN — Gündemin «özel gündemde yer ala
cak işler» kısmına geçiyoruz. 

Genel Kurulun 14.2.1985 tarihli 61 inci Birleşimin
de alınan karar gereğince bu kısmın birinci sırasında
ki 9/330 esas numaralı, Sivas Milletvekili Ruşan Işın 
ve 40 arkadaşının PTT Genel Müdürlüğüne Başel Li
mited Şirketine ait bir arsayı rayiç bedelinin çok 
üstünde satın almasına göz yumarak bakanlık nüfu-

Gerefc Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız ve ge
rekse Meclis İçtüzüğümüz milletvekillerine kanun 
teklifi yapma hak ve yetkisini tanımış bulunmaktadır. 
Meclisimiz komisyonlarının bu olumsuz uygulamala
rıyla bu hak ve yetki maalesef sebkedilmiş olmak
tadır. 

Bu gerekçelerle aşağıda belirtilen kanun teklifimi
zin doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alın
ması hususunda yüksek müsaadelerinizi diler, bilve
sile en derin saygılarımın kabulünü istirham eylerim. 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

Kanun teklifi sahibi 

Azot Sanayii İşçilerine Yıpranma Hakkını öngö
ren Kanun Teklifi 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın öğünç. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Te

şekkür ederim efendim. 
Sayın bakanımız herhalde bu konuyla ilgilenece

ğini ifade etti. Onun için, konuşmak istemiyorum. 

EAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

zunu kötüye kullandığı ve bazı kişilerin çıkarı için 
devleti zarara uğrattığı ve bu hareketinin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu id
diası ile Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy hakkında 
Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına İlişkin önergesi üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz.-

Bu görüşmelerde sırasıyla önergeyi verenlerden ilk 
imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer imza 
sahibine, şahısları adına iki üyeye ve son olarak da 
hakkında soruşturma istenilmiş bulunan Ulaştırma 
Bakanına söz vereceğim. 

Söz süreleri bakan için 20 dakika, önerge sahibi ve 
şahısları adına konuşanlar için lO âr dakikadır. 

Meclis soruşturması önergesi Genel Kurulun 
23.1.1985 tarihli 57 nd Birleşiminde okunmuş ve bas
tırılarak sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Meclis soruşturması önergesini tekrar okutuyo
rum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ulaştırma Bakanı Zonguldak Milletvekili Veysel 

Atasoy; nüfuz suiistimali suretiyle partililerine şahsî 
menfaat temin ettiği, Bakanlık yetkisini kötüye kulla
narak partisine kayıtlı kişilerin satın aldıkları BAŞEL 
Madencilik Limited Şirketine ait 11.017.69 m2'lik üze
rinde ahşap vasıfsız malzemeden yapılmış bir depo ve 
bekçi kulübesi bulunan arsayı PTT Genel Müdürlü
ğüne rayiç bedellerinin çok üstünde satın alarak çıkar 
ve menfaat sağlamıştır. 

BAŞEL Madencilik Limited Şirketi 100.000 TL. 
sermaye ile kurulmuş ve 17.10.1969 gün ve 3785 sa
yılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı yapılmıştır. Or
takları : 1. Erka Balatacılık, 2. Mustafa Kurtka-
ya, 3. Cihat Kurtkaya, 4. Hüseyin Başyurt. Bilaha-
ra ortaklar şirketteki hisselerini Hüseyin Başyurt'a 
satmak suretiyle şirketle ilişkilerini kesmişlerdir. 

Şirketin mal varlığı şunlardır : 
5 adet ruhsatlı maden ocağı, 
1 adet trafo ve merkezi, 

Madende bulunan demirbaşlar ve Sivas Kadı Bur-
hanettin Mahallesi 47 pafta, 508 ada, 5 parselde ka
yıtlı ve üzerinde bir bekçi kulübesi ile ahşap kerpiç 
malzemeden yapılmış depo bulunan bir arsadan iba
rettir. 

İlgili şirket 6.7.1984 gün ve 1047 sayılı Ticaret 
Sicil Gazetesi ile Muzaffer Gezgin, Mehmet Gezgin 
ve Kamil Işık'a devir yapılıyor ve devir ilanı ilgili 
Ticaret Sicil Gazetesinde belirtiliyor. 

ilgili şirket tüm mal varlığıyla 12.500.000 TL.'ya 
noterden de senet düzenlenmek suretiyle yeni sahip
lerince satın almıyor. 

iktidar Partisinin üyelerinden olan şirketin yeni 
sahipleri daha şirketin devrini üzerlerine almadan bu 
arsanın PTT Genel Müdürlüğüne satılması için po
litik diyaloglarını sürdürmek suretiyle ilgili yerin PTT 
Genel Müdürlüğü garaj, depo ve lojman yapılması 
teklifi ile imar planında tadilat yapma tekliflerini Si
vas Belediyesine intikal ettirerek imar planında PTT 
gelişme sahası olarak resmî daireler sahasına gerekli 
tadilatı yaptırıyorlar. Sonra 9 Mayıs 1984 tarih ve 
150/2 sayılı teklif mektuplarıyla pazarlık usulü ilgili 
yerin PTT'ye satış teklifini yaptırıyorlar. Bu teklif 
mektubu üzerine PTT Genel Müdürlüğü ilgili yerin 
istimlak suretiyle değil de, pazarlık suretiyle alınma
sını benimseyerek olaya kılıf uydurmak için de Sivas 
Kamulaştırma Takdir Kıymet Komisyonundan ilgili 
yerin değer tespitinin yapılmasını talep ederek ilgili 
komisyona tespit yaptırır, Komisyon 5.6.1984 tarihinde 
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ilgili yere 116 046 900 TL. değer tespit ederek PTT 
Genel Müdürlüğüne bildirir, şirket ortakları bu tes
pitin hemen akabinden 6.7.1984 gün ye 1047 sayılı 
Ticaret Gazetesi ilanı ile şirketin devrini üzerlerine 
alarak 24.8.1984 tarih ve 2304 yevmiye numarası ile 
tapuda ferağ muamelelerini tamamlayarak PTT Genel 
Müdürlüğünden ilgili parayı alıp, arsanın satışını sağ
lamışlardır. 

Şirketin tüm mal varlığı ile 12 500 000 TL.'ya sa
tın alındığı ve 2 ay içerisinde PTT Genel Müdürlüğü
ne 116 046 900 TL.'ya satış yapıldığını görüyoruz. 
Emlak Vergi Dairesinde Eb - 10249 hesap numara
sında kayıtlı arsanın vergi kayıt değeri de 12 050 000 
TL.'sıdır. 

İlgili gayrimenkul Belediye şehir imar planında 
resmî daireler sahasında kalmasına rağmen istimlak 
edilmeyerek, pazarlık usulü satın alınması da alay
daki suiistimali açık olarak ortaya koymaktadır. 

Kurumca yapılan bu usulsüz işlem bilahara bazı 
vatandaşlar tarafından PTT Genel Müdürlüğüne ve 
Bakanlığa şikâyet konusu edilince kurum olayın tah
kik edilmesi için 1 müfettiş görevlendirir, müfettiş 
ilk olarak Sivas Valiliğine müracaatla ilgili gayri
menkulun değerinin mahallî bilirkişilerce yeniden tes
pit edilmesini ister. Valilikçe görevlendirilen bilirkişi
ler 1984 yılı Aralık ayı fiyat rayicine göre ilgili yerin 
40 000 000 TL. civarında bir değerde bulunduğunu 
belirleyerek raporlarını gelen müfettişe takdim eder
ler. 

Yine ilgili yerin bitişiğinde 47 Pafta, 508 Ada, 4 
Numaralı parselin sahibi Selâhattin Çubukçu tara
fından PTT Genel Müdürlüğüne 3.12.1984 tarihinde 
müracaat edilerek arsanın PTT gelişme sahası içeri
sinde kaldığı ve beher metrekaresine 4 000 TL.'dan 
PTT'ye satış teklifi olmasına rağmen PTT bitişiğinde 
bulunan bu arsanın değerinin rayiç değerden yüksek 
olduğu iddiası ile alınmasını kabul etmemiştir. Bir 
taraftan bitişiğindeki bir arsayı beher metrekaresi 
10 000 TL.'nın üzerinde alınır iken, yanındaki arsa
nın 4 000 TL.'dan değerinin yüksek olduğu iddia et
mesi de yapılan suiistimalin büyüklüğünü göstermek
tedir. 

Olayda dikkati çeken ikinci bir hususta, ilgilile
rin 9 Mayıs 1984 tarih ve 150/2 sayılı yazılarıyla 
143 000 000 lira talep ederken, 5.6.1984 tarihinde Ka
mulaştırma Kıymet Takdir Komisyonunun belirlediği 
116 046 900 TL. değerden sonra hemen akabinde 
8.6.1984 tarih ve 150/1 sayılı ikinci bir teklif mek
tubu hazırlayarak Takdir Komisyonu Kararının belir-
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lediği değer üzerinden yani 116 046 900 lira üzerin
den ikinci teklif mektuplarını hazırlayarak Kuruma 
verdikleri ve Kurumun alımı kabullenmesinden sonra 
da Ticaret Sicil Gazetesinde gerekli ilanı yaparak şir
keti üzerlerine devir almalarıdır. 

Kurum bu tür işlemleri teamül haline getirerek 
işlemler yapmaktadır. Eğer şikâyet konusu olur ise 
1 müfettiş tahkikatı ile olayı geçiştirmekte ve dosyayı 
kapatmaktadır. Bu hususta ikinci bir olayı daha açık
lamakta fayda görüyoruz. 

1982 yılında yine Sivas'ta 94 Pafta, 1395 Ada, 1 
Numaralı parsel PTT idaresince Santral binası yapıl
mak üzere beher metrekaresi 3 500 TL.'dan pazarlık 
usulüyle satın alınmış, ancak şu ana kadar da hiçbir 
şey yapılmamıştır. Alınan bu yer tarla vasfına haiz 
olup, halen ekilip biçilmektedir. Bu fiyatında çok anor
mal Jbir fiyat olduğu yöre halkı tarafından şikâyet ko
nusu yapılınca olayla ilgili olarak müfettiş gönderil
miş, müfettiş yöredeki gayrimenkul fiyatlarını tespit 
etmiş ve ilgili yerin yöredeki en yüksek rayiç, değer 
olan beher metrekaresi 1 500 lira civarında olduğunu, 
kurumun beher metrekareden 2 000 lira zarara uğra
tıldığını raporlarıyla belirleyerek Genel Müdürlüğe bil
dirmiş olmasına rağmen bu hususta da Genel Müdür
lük ve Bakanlık hiçbir işlem yapmamıştır. Görülüyor 
ki, Kurum Devleti zarara uğratırken bu hususta tespit 
edilen müfettiş raporlarını da resmiyete intikal ettir
mekten kaçınmaktadır. 

Yukarıda arz edilen hususlar Bakanın görevde bu
lunduğu dönem içerisinde olup, nüfuzunu kötüye kul
lanarak bazı kişilerin şahsî çıkarları için Devleti za
rara uğrattığından, bu hareketinin T.C. Kanununun 
230 ve 240 mcı maddeleri kapsamına girmesi nede
niyle, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Ulaş
tırma Bakanı Zonguldak Milletvekili Veysel Atasoy 
hakkında Meclis Soruşturması açılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve 40 arkadaşı. 
BAŞKAN — tik söz önerge sahibi Sayın Ruşan 

Işm'ındır. 
Buyurun efendim. 
Sayın Işın, süreniz 10 dakika efendim. 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 9/330 sıra sayllı Ulaştırma Bakanı Zon
guldak Milletvekili Sayın Veysel Atasoy hakkında 
Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin görüşlerimi sunmak üze
re huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, olay benim seçim bölgem
de meydana gelmiştir. Elimde bulunan belgeleri ve 

21 . 2 . 1985 O : 3 

olayın geliş şeklini bu kürsüden sizlere açıklamak isti
yorum. 

17.10.1969 gün ve 3785 sayılı Ticaret Sicili Ga
zetesinde ilanı yapılarak, merkezi istanbul'da bulu
nan bir BAŞEL Madencilik Limited Şirketi Sivas'ta 
kurulur. Bu şirket, Sivas'ta 5 adet maden ocağının ruh
satını çıkartarak, madenleri çalıştırmaya başlar. Çı
kardıkları madenleri depolamak ve ön işlemlerini 
yapmak üzere de olayda bahse konu Kadı Burhanet-
tin Mahallesi 47 Pafta, 508 Ada, 5 Parselde bulunan 
1 101 769 metrekarelik bir arsayı alır ve bu arsa üze
rine bir bekçi kulübesi ile ahşap bir depo binası inşa 
eder. 

Şirket, belli bir süre faaliyetlerini sürdürdükten 
sonra, işçileriyle toplu iş sözleşmesinde ihtilafa dü
şünce ve toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanama
yınca, işçiler greve gider ve şirket de faaliyetlerini 
durdurur. Grev çok uzun bir süre devam etmiştir. 
şirket sahipleri ekonomik bir sıkıntı içerisine düş
müşler ve madenlerini de çalıştıramaz duruma gelmiş
lerdir. Bu defa arsalarını satmak suretiyle borçlarını 
ödemek istediklerinde, arsa, şehir imar planında Ziraî 
Donatım Kurumu gelişme sahası olarak imara işlen
miş bulunduğundan, bu defa arsanın satış işlemlerin
de de arzu ettikleri bir değerde müşteri bulmaları 
mümkün değildir. 

İşte, olayda bahse konu kişiler, yerel seçimlerin 
hemen akabinde iktidar partisinin yetki ve olanak
larından istifade etmek isterler ve resmî bina sahası 
olarak imar planına işlenmiş olan bu arsayı ucuz 
bir fiyatla kapatarak, bir resmî kuruma satışını sağla-

• yıp, yüksek bir oranda kâr sağlamayı amaçlamışlar ve 
bu amaçlarında da muvaffak olmuşlardır. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde Ziraî Donatım Ku
rumu tesisleri sahası olarak imar planına işlenmiş 
bulunan bu arsayı, Ziraî Donatım Kurumu satın al
mamış ve tesislerini başka bir arsa üzerinde inşa et
miştir; ama imar planmda Ziraî Donatım Kurumu 
sahası olarak kalması devam edince, arsa sahipleri 
de bu imar planını kaldıramayınca, bu 3 kişiye arsa
nın satışını uygun görmüşler ve İstanbul 1 inci No
terliğinde düzenlenen 11.4.1984 tarihli 8768, 8769 ve 
8770 sayılı noter sözleşmeleriyle şirketin tamamını 
1,5 milyon liraya satılmış göstermişlerdir; ama ger
çek satış değeri 1,5 milyon değil, 12 milyon 500 bin 
liradır. 

Bu 3 kişi, bu arsanın Ziraî Donatım Kurumu te
sisleri sahasından çıkartılıp, şehir imar planında biti
şikte olan PTT arsasıyla birleştirmek ve burayı PTT 
gelişme sahası olarak imar planına işlenmesi için te-
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şebbüse geçmişler, 24 nisan tarihinde Sivas Belediye
sinden PTT Genel Müdürlüğüne yazılan bir yazıyla 
da, Ziraî Donatım Kurumu sahası imardan kaldırıl
mış, PTT tesisleri sahası olarak imar planında tadi
latı gerçekleştirilmiştir. 

Bu kişiler PTT gelişme sahası olarak burayı işlet
tikten sonra derhal istanbul'a gitmişler ve şirketin 
eski sahiplerinden pazarlık suretiyle 12 milyon 500 
bin liraya bu arsanın satın alınma işlemlerini noter 
senediyle önce düzenlemişlerdir. Sonra 9.5.1985 tarih 
ve 150/2 sayılı teklif mektuplarıyla arsanın tamamını 
143 milyon liraya PTT Genel Müdürlüğüne satış tek
lifi yapmışlardır. İstimlak yetkisi olan PTT ise arsa
nın alımını uygun görerek, olaya kılıf göstermek su
retiyle ve alımın gerçekleşebileceğini ilgililere intikal 
ettirerek teklifi kamulaştırma kıymet takdir komisyo
nuna incelemek üzere göndermişlerdir. 

Kamulaştırma takdir komisyonu- üyeleriyle yapı
lan şifahî görüşmelerde; PTT'nin 116 milyon lira ci
varında bir bedelle satıcılarla anlaştıklarını, bu değer
lerde bir kıymetin konmasının kendilerine intikal et
tirildiğinin ve kendilerinin de alıcıyla satıcı arasındaki 
anlaşılan bu değere göre bir rapor hazırladıklarını, 
yapılan şifahî görüşmelerde ifade etmişlerdir. 

Kamulaştırma takdir komisyonunun 5.6.1984 ta
rihli raporunda, kamulaştırma konusunu PTT tesis
leri sahası olarak işlemişler ve 116 046 900 lira ola
rak da değerlerimi koymuşlardır. Arsa üzerinde bu
lunan bekçi kulübesine 360 bin lira, arsa üzerinde 
bulunan ahşap, kapı ve pencere doğramaları dahi 
olmayan depo binasına da, fabrika binası göstermek 
suretiyle 4 milyon 800 bin lira değer koymuşlardır. Bu 
değeri koyan kamulaştırma takdir komisyonunun üye
leridir. 

Bilahara, 5.6.1984 tarihinde verilen kamulaştırma 
takdir komisyonunun bu kararından hemen 2 gün 
sonra, 8.6.1984 tarihinde satıcılar PTT'ye bu defa 
150/1 sayılı teklif mektuplarını düzenleyerek 
116 046 900 lira üzerinden vermişler ve bu değerden 
de PTT alımı uygun görerek pazarlık usulüyle alımı 
kabullenmiştir. 

Tapu muamelelerine geçilmeden önce şirketin dev
rini derhal üzerlerine alım işlemine girmişlerdir. Ba
kın, 4 üncü ayda noterden devir aldıkları şirketi, Ti
caret Sicil Gazetesinde 6.7.1984 tarihinde resmen devir 
aldıklarını ilan etmişlerdir. Bu tarihe kadar, alım sa
tım işlemi gerçekleşinceye kadar da şirketi devir aldık
larını hiçbir surette resmî kanallarda açıklamamış
lardır. I 

Değerli milletvekilleri, kamulaştırma takdir ko
misyonu üyeleri ilgili gayrimenkule bu değerleri ve
rirken hiçbir emsal mukayesesi yapmamışlar, gayri
menkulun vergi kayıtlarını dahi tetkik etmemişlerdir. 
Sadece alıcı ile satıcının aralarında anlaştıkları de
ğeri tutturabilmek için hayalî verilerle bu değerlerin 
tespitine gitmişlerdir. Bakın, ilgili gayrimenkulun em
lak vergi dairesinde, Eb - 10249 sayılı emlak beyan
namelerini tetkik ettiğimizde, 12 milyon 50 bin lira 
tüm gayrimenkulun tamamına beyanname vermişler
dir. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — iyi ince
lememişsiniz. 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — incelersiniz efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeye
lim. 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — Burada emlak be
yannamesini tetkik ettiğimizde arsa değerinin 5 519 345 
lira olduğu ve bina dahil tüm arsa için verilen em
lak beyannamesinin 12 milyon 50 bin lira olarak 
vergi dairesine verildiğini görüyoruz. Yine ilgili gay
rimenkulun küçük bir bölümü 21.8.1984'te Sivas Ka-

rayollarınca istimlak ediliyor ve karayollarının istim
lak komisyonu istimlak ettiği beher metrekare için 
420 liradan istimlak bedeli ödüyor. Karayollarının 
420 liradan istimlak ettiği bu yere nasıl oluyor da Vi
layet kamulaştırma kıymet takdir komisyonu 10 bin 
liranın üzerinde bir değer tespiti yapabiliyor? Bu da 
kamulaştırma takdir komisyonunun hayalî değer koy
duğunu açık olarak belgelemektedir. 

Değerli milletvekilleri, konan değerin astronomik 
bir rakam olduğunu belgeleyen ikinci .husus ise; aynı 
arsanın bitişiğinde bulunan 4 numaralı parselde yine 
imar planında PTT tesisleri sahası olarak imara iş
lenmiş ve sahibi de beher metrekaresini 4 bin liradan 
PTT'ye vermek için resmî teklifte bulunmuştur. Hem 
imar planı, hem de 4 numaralı parsel sahibinin PTT 
Genel Müdürlüğüne verdiği teklif mektubunun bir 
fotokopisi buradadır. PTT 4 bin liradan teklif edilen 
bu, yeri almayı uygun görmemiştir. Nasıl oluyor da-
yanındaki 4 bin liradan teklif edilen arsayı almayıp, 
yine bunun bitişiğindeki arsayı 10 bin liranın üzerin
de bir rakamla almayı uygun görebiliyor? Bu da olay
daki suiistimali açık olarak belgelemektedir. 

PTT bir iktisadî kamu kuruluşudur, istimlak yet
kisi yardır, istimlak Kanunu hükümlerine göre, be
yanname değeri üzerinden istimlak edebilir. Gayri-

! menkulü beyanname değerinden istimlak edilen kişi 
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değeri düşük görüyorsa, derhal ilgili mahkemelere 
müracaat ederek tezyidi bedel davası açabilir; ama 
PTT istimlak cihetine de gitmeden, 2490 ve buna mu
adil çıkartılan 2886 sayılı thale Kanunu hükümlerine 
tabi olmadığını, dilediğinden dilediği bedelle alabile
ceğini veya ihaleleri dilediğine verebileceğini ileri sü
rerek, istimlak yetkisi varken bu yetkisini kullan
mayarak pazarlık usulüyle alımı tercih etmiştir. Dev
let kasasından hovardaca yapılan bu harcamanın he
sabı sorulmayacak mıdır? 

Değerli milletvekilleri, olay yöre halkı tarafın
dan Ulaştırma Bakanlığına ve PTT Genel Müdür
lüğüne bildirildiğinde bir müfettiş görevlendiriliyor 
ve olayda resmî bir noksanlık olup olmadığı araştırı
lıyor. Müfettiş yaptığı incelemelerde her şeyin kılıfı
na uygun olduğunu görmüş ve raporunu da bu yol
da tanzim etmektedir. Çünkü, müfettiş tarafından va
lilikçe mahallî bilirkişilere yeniden değer tespiti yap
tırıldığında, mahallî bilirkişiler 40 milyon lira civa
rında edebileceğini belirtmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Işın, süreniz doldu efendim, 
lütfen bağlayınız. 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — Bağlayayım Sayın 
Başkanım. 

Müfettiş, olayda kamulaştırma takdir komisyo
nu üyelerinin hakkında, devleti yanıltıcı bilgi verdik
lerinden ve emsal mukayese yapmadıkları ilişkisiyle 
herhangi bir savcılığa suç duyurusunda bulunmamış
tır; olayda uygundur raporunu veren yöredeki PTT 
yetkilileri hakkında yasal hiçbir işleme girmediği gibi, 
yine konuyu Cumhuriyet savcılığına intikâl ettirme-
miştir. Ben bütçe görüşmelerinde de, burada gelirler 
bütçesi üzerinde konuşurken, bu olaya değinmiştim. 
Olayın müfettişe devrinden bugüne 4 ayı geçen bir 
süre geçmiştir, bugüne kadar hâlâ olay üzerinde mü
fettiş raporu neticelenmek suretiyle sonuçlandırılma
mıştır. 

Değerli milletvekilleri, olay gerçektir, tüm belge ve 
boyutlarıyla ortadadır. Müfettiş tahkikatına verdik de
mek, olaydaki sorumluluğu hiçbir zaman için kaldır
maz. Bugüne kadar PTT'de verilen müfettiş rakor
ları sonucu yargılanan yetkililere rastlamak mümkün 
değildir. 

Olayla sayın bakanın ilgisi nedir diyecek olursak; 
Anayasanın 112 nci maddesini tetkik ettiğimizde şöyle 
demektedir : «Her bakan, Başbakana karşı sorumlu 
olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri 
altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur.» 
îşte sayın bakanın emri altındaki kişilerin eylem ve 
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} işlemlerinden doğan sorumluluğu Anayasanın 112 nci 
maddesinde açık olarak belirtilmiştir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim, süreniz 
çok geçti. 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — Değerli milletvekil
leri, beytülmale el uzatanlardan hesap sorulmalıdır. 
Eğer hesap sorulmayacak ise, gün gelir onlardan he
sap soranlar ortaya çıkar. Bir taraftan zamlar, bir ta
raftan yolsuzluklar, diğer taraftan ekmek bulamayan
lar... Bu ülkeyi nereye götürmek istiyorsunuz? (ANAP 
sıralarından «Söz süresi geçti» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Işın, lütfen bağlayınız efen
dim. 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — Değerli milletvekil
leri, devletin kasasını soyanlardan hesap soracağınız 
inancı içerisinde hepinize saygılar sunarım. (HP sıra
larından alkışlar) „ * 

BAŞKAN —" Teşekkür ederim Sayın Işın. 
I Şahsı adına Sayın Hilmıi Biçer; buyurunuz efen

dim. 
Sayın Biçer, süreniz 10 dakika efendim. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sivas Milletvekili Sayın Ruşan Işın 
ve 40 arkadaşının verdikleri Meclis soruşturması öner
gesiyle ilgili olarak görüşlerimi açıklamak üzere, tek
rar yüksek huzurlarınızdayım; bu vesileyle yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Özal Hükümeti, «Mevzuatı basitleştirme» 
sloganı ile ve iyiniyetlerle geniş bir reform hareketi
ne girmiş ve pek çok mevzua el atmıştır; ancak ge
tirdiği bu yenilik hareketleriyle birlikte, aksayacak ta
raflar için tedbir düşünmemiş, bu suretle birçok boş
luklar meydana gelmiştir, tşte bu boşluklardan isti
fade ederek vurgun vurmak isteyen kötü niyetli ki
şiler bu devre içinde âdeta seferberlik ilan etmiş bu
lunmaktadırlar. özellikle Sayın Başbakanımızın ve ba
sınımızın zaman zaman muhalefetin görevini yapma
dığını ilan etmelerinden sonra, daha da cesaretleri 
artmış, vurgun hareketleri çığ gibi büyümüş ve her 
gün de büyümeye devam etmektedir. 15 aylık dönem
de suiistimaller öyle büyük boyutlara varmıştır ki, 
bu dönemdeki suiistimallerin toplamı tekmil Cum
huriyet hükümetleri dönemlerinde yapılanların topla
mından fazladır dersem mübalağa etmemiş olurum. 
(ANAP sıralarından gürültüler.) O halde bunun sonu 
ne olacaktır diye ister istemez aklımıza bir sual gel
mektedir. 

Ekonomik kalkınmamızı yapıyoruz diye her sa-
j ban vatandaşımızı bir zam furyasıyla uykudan uyan-
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durmaktan tereddüt etmeyen hükümetimiz, halkımız
dan toplanan paraları üç beş açıkgözün cebine aktar
maya göz yumacak mıdır? Vatandaşlar açlık ve sefa
letten inim inim inlerken, bu açıkgöz insanlar dün
yanın cazip yerlerinde eğlencelerine devam etmekte, 
köşkler ve şatolar satın almakta, rivayeten duyduğu
muza göre, yabancı ülkelerde bankalar açmaktadır
lar... Olmaz böyle şey. Buna bir son verme zamanı 
gelmiş geçmişir bile. öyle görülüyor ki, bu hareket
ler iyice zararlı hale gelmiş ve hükümeti de sıkıntıya 
sokmaya başlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, lütfen rivayetler üzeri
ne değil, gerçekler üzerine konuşalım. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Efendim, buraya 
geleceğimi şimdi göreceksiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rivayetler üzerine 
görüşmeyelim. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Ülkenin kalkınması 
uğruna her fedakârlığa katlanan, yalınayak baş açık 
cephelere mermi taşıyan bacılarımız, analarımız, ni
nelerimiz gene de bu feragat ve fedakârlığa katlan
maya hazırdırlar; ancak bu hareketler bir değer 
ifade ederse. Biz böyle bir neslin çocuklarıyız. Bundan 
önce yaptığım bir konuşmada da ifade ettiğim gibi, 
vatandaşlarımız bu devri bir «han-ı yağma devri» ola
rak görmemelidirler, onlara böyle göstermeye kimse
nin hakkı yoktur. Evvela herkes kendi görevini yap
malıdır. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Baş
ta sen görürsün. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Sayın Başbakanım 
göreceksiniz, iyi şeyler de söyleyeceğim. 

Hükümet muhalefet görevini bırakıp, otoriter, sö
züne güvenilir, gerçek ve kudretli iktidar olmak zo
rundadır. Yüce Mecliste 2 tane muhalefet partisi 
vardır ve bunlar bu görevlerini mevcut mevzuat ve 
imkânlar içinde yapabilecek durumdadırlar. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, bize intikal eden veya 
etmeyen suiistimallerin hepsini teker teker inceledi
ğimizde mevzuat boşluğundan veya takdir hakkının 
suiistimalinden istifade edilerek yapıldığını görüyoruz. 
Geçen günlerde müzakeresini yaptığımız ve sayın hü
kümetimizin çok küçümsediği hayalî ihracatta vuru
lan milyarların, fiyat kontrol ve tescil sisteminin kal
dırılıp, ihracatın başıboş bırakılmasından doğduğunu 
arz etmiştim. 

Önergenin konusu olan arsanın alımı da, idarenin 
tasarruf yetkisini geniş olarak kullanmasından kay
naklanmaktadır. İmar planı ile istimlak sahası içerisi

ne alındığı belli olan bir yerin satın alınmasında bu 
kadar geniş yetkiyi kullanmaya lüzum yoktu sanırım. 

Sayın milletvekilleri, önergede bahis konusu olan 
ve Sivas PTT Bölge Başmüdürlüğü ihtiyacı için alı
nan arsayla ilgili evrak suretlerini tetkik edip ko
nuşmayı yapabilmek için idareden istedim. Bana lüt
fettiler, kendilerine müteşekkirim. Bana verilen ev
rakların üzerinde yaptığım tetkikata göre, dosya içe
risinde 2 tane bilirkişi raporu var. Birisi, idare tara
fından yaptırılan tetkikat; diğeri de, olayı tahkik 
eden müfettişin yaptırdığı tetkikat. Bu 2 rapor ara
sında bir misline yakın fark var. Arsa 120 milyon lira
ya almıyor, sonradan yapılan takdir 64 milyon lira. 
PTT İdaresine arsayı çok fahiş fiyatla sattıkları an
laşılıyor; ortada bir suiistimal vardır. Burada suçlu 
kimdir? Bunun üzerinde durulmasında fayda vardır. 

PTT İdaresi KİT statüsünde müstakil bir idare; 
arsa alım ve satımını kendisi müstakilen yapmak yet
kisine haiz. O halde bakanlığın bu olaydaki rolü 
nedir? Ben burada Sayın Ulaştırma Bakanının ilgi 
ve mesuliyet derecesini anlayamadım! Zira evrakların 
tetkikinden de anlaşıldığı gibi, satış 24 Ağustosta ol
muş. Muhbir Nusret Akçay isimli vatandaşımız da 
bu durumu 6.11.1984 tarihinde muhakkik müfettiş 
Nurettin Evci'ye bildirmiş. Bundan evvel de Nihat Kı
lıç isimli bir muhbir 1.1.1984 tarihinde aynı durumu 
sayın bakana bir mektupla ihbar etmiş. Mektup sa
yın bakanın eline 4 Kasım 1984 tarihinde geçmiş, 6 
Kasım 1984 tarihinde sayın bakan özel müşavire bu
nun mutlaka iyice tahkik ettirilmesini emretmiş ve 
böylece iş muameleye konmuş; her iki ihbarda da 
muamele yapılmış. 

Bölgeyi iyi bildiği anlaşılan bölge başmüdürlüğü 
müfettişlerinden Nurettin Evci bu işi tahkikle görev
lendirilmiş. Olayın, tarafından tahkik edilmesi iste
nen müfettiş Nurettin Evci, mahallinde karşılaştığı 
birtakım sıkıntılar nedeni ile olayı maalesef kısa sü
rede neticelendirmemiş. Bunun üzerine de kendisine 
bir yardımcı müfettiş daha tahsis edilmiş olduğu ve 
önergeden sonra da bir üçüncü müfettiş daha gönde
rildiği anlaşılmaktadır. Anlayabildiğim kadarı ile or
tada sayın bakanı ilzam edecek bir ihmal, suiistimal 
ve kayırma kastım görmüyorum. Suiistimal yapanla
rın partili olduğu hakkında da, iddianın dışında elde 
mevcut bir belge yoktur. Aslında istimlak sahası içe
risine alınan bu yerin istimlak edilmesi en uygun ve 
mantıkî yoldur; ancak işlerin süratlendirflmesi gerek
çesi ile olacak ki, burada idare satın alma yolunu ter
cih etmiştir. Sayın PTT Genel Müdürü ise, yine şahsî 
müşahedeme göre gecesini gündüzüne katarak büyük 
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bir hizmet aşkı içinde çabalayan bir kişidir. Buradaki 
kusuru, onun da Sayın Başbakanımız gibi, herkesi 
iyiniyetli kabul ederek hizmetlerin bir an önce bitiril
mesi ve tamamlanması için çalışmasıdır. 

Muhterem milletvekilleri, bu olayda görebildiğim 
ve anlayabildiğim kadarı ile suçlular ve suç vardır. 
Suçlular bu işi tezgâhlayan arsa satıcıları ile idarenin 
alış fiyatını tespit eden ve resmen bilirkişi sıfatları 
bulunan fiyat takdir komisyonu üyeleridir. Ayrıca, 
tahkikat kendisine intikal ettiği halde bir an önce 
neticelendirip devletin zararlarını telafi ettirmeyen ve 
suçluları adalete teslim etmekte geciken müfettiş Nu
rettin Evci de bizim bilemediğimiz bir sebep mevcut 
değilse, görevini suiistimal etmiş veya ihmal etmiştir 
kanaatini taşıyorum. 

Yine hissettiğim bir havayı da yüce Meclise arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, 1 dakikanız var efen
dim; toparlayınız. 

HİLMÎ BtÇER (Devamla) — Topluyorum efen
dim, zaten bitiyor. 

Bu olay ve ihbarın âdeta bir ganimet paylaşılma
sından çıktığı ünti'baı yar bende. Hakkında soruştur
ma açılması istenen Sayın Ulaştırma Bakanı Vey-
sdl Atasoy ile PTT'nin Sayın Genel Müdürünü arz 
ettiğim bu durum muvacehesinde itham edersek, o 
zaman bütün iyi niyetli ve çalhştaan görevlilerimizin 
de çalışma azim ve şevklerini kırarız. 

Her konuşmamızda sık sık vurguladığımız gibi, 
mazinin acı tecrübelerinden ders aılmaya mecburuz. 
Muhalefet görevimiz kesinlikle yıkıcı değil, yapıcı 
olacaktır. Bize intikal eden ve gördüğümüz her yol
suzluğu, her haksızlığı, her suiistimali sergileyeceğiz; 
ancak bunu hiçbir sekide kötü niyetle değil, düzelt
ime ve ıslah etme kastı ile ilgililere duyuracağız. 
Muhalefet olarak görevimizi yaparken, Anayasamız 
ve İçtüzüğümüzün vazettiği kuralara da uygun ha
reket etmeye mecburuz, önergeyi veren sayın öner
ge sahipleri bu kuralılara uygun olarak hareket etse
ler idi, bu konuyu bir soru önergesi ile murakabe 
etmek zorunda kalacaklarını anlkyacaklar ve bu 
önergeyi vermeyeceklerdi; yani buradaki murakabe 
görevimiz, ilgili bakandan bir soru önergesi ile du
rumun sorulması olmalıydı. 

Soruşturma önergesi ortada, suç işleme ihtimal 
ve kastı görülmesi halinde başvurulacak bir yoldur 
ve oldukça 'da hassas bir konudur. Bu yola, sık sık 
başvurulması müesseseyi zedeler ve kamuoyu ve yü
ce Meclislin sayın üyeleri bunu da kanıksarlar, bu 
çok ıtehllikeli bir yoldur. 
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i Sayın hükümetten ve sayın bakandan kötülük ya-
I pankrın, yaptıklarının yanlarına kalmayacağını en 

kısa zamanda kamuoyuna göstermesini bekliyor, du
rumu yüoe Meclisin takdirlerine saygılarımla arz 
ediyorum. (ANAP ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hilmi Bi
çer. 

Sayın Mahmut Karabulut; buyurunuz efendim. 
Sayın Karabulut, süreniz 10 dakika efendim. 
MAHMUT KARABULUT (Sivas) — Sayın Baş

kan saygıdeğer milletvekilleri; ISİvas Milletvekili Ru-
şan Işın ve 40 arkadaşının Anayasanın 100 üncü 
ve İçtüzüğün 102 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına Miskin önergeleri hakkında 
şahsı görüşlerlımi arz etmeye çalışacağım. Ancak, 
söyleyeceğini birçok hususları Sayın Biçer dile ge
tirdiler teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, önergede «Ulaştırma Bakanı 
Zonguldak Milletvekili Sayın Veysel Atasoy'un nü
fuz suiistimali suretiyle partililerine şahsi menfaat 
temin ettiği, bakanlık yetkisini kötüye kullanarak par
tisine kayıtlı kişilere satın aldıkları bir arsayı PTT 
Genel Müdürlüğüne rayiç bedellerin çok üstünde 
bir fiyatla satın alarak çıkar ve menfaat sağladığı» 
iddia edilmektedir. Ayrıca, 1982 yılında ahnan bir 
arsanın da rayiç bedellerin çok üstünde bir fiyatla 
satın alındığı, daha sonra yapılan şikâyet üzerine 
müfettiş görevlendirildiği ve müfettiş 'raporlarının 
da 'işleme konulmamasından dolayı devleti zarara uğ
rattığı iddia edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, kısaca bu arsa alumı ile il
gili bilgi arz etmek istiyorum. PTT işletmesi, perso
nelinin konut ihtiyacını ıkarşılamıak ve ileride imkân 
temini halinde garaj, atölye ve depo tesisleri yap
mak üzere, halen inşaatına devam edilen lojmanların 
yanındaki arsa sahiplerinden teklifler almıştır. Daha 
sonra alınan bu teklifleri İşletme olarak teknik hu
susiyetlerini değerlendirımiş ve kıymetlerinin takdiri 
için de il kamulaştırma kıymet takdiri komisyonuna 
başvurmuştur. 

Değerli milletvekilleri, ili kamulaştırma takdir 
I komisyonunun takdir ettiği bedel üzerinden Başel 
I Madencilik Limited Şirketine ait bir arsayı satın 

almışlardır. Bu önergede, bu komisyonu bir kılıf ola
rak değerlendirmişlerdir. Bildiğiniz gibi, İl kıymet 
takdir komisyonları defterdarın başkanlığında ye
minli üyderden müteşekkildir. Onun için ben bu 
komisyonun takdiri hakkında bir şey söylemek iste-

j miyorum ve balkanla da bu komisyonun ilgisini an-
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laitnak mümkün değildir; ama bu komisyonlarda Si-
vas'ıta görev yapmış birisi olanak Sayın Ruşan Işm'ın, 
hu komisyonu bir kılıf aracı oflarak görmesine de 
söyleyecek ibîr şeyim yoktur. 

Değerli m'iletvekMleni, arsa alımı bu şekilde ta
mamlandıktan sonra kendisini yakınen tanıdığım bir 
vatandaşımız 141.1984 'tarihli mektubu l e sayın ba
kana 'bir ihbarda bulunmuş. Mektupıta özetle şöytle 
diyor; müsaade ederseniz bir paragrafını okumak iş
itiyorum kendisine (takdim ettikten sonra; 

' «Mevcut 'imkânlara göre PTT hizmetlerinden 
çok memnunuz, sizlere şükran borçluyuz, AMah gön
lünüze göre versin. Radyodan, televizyondan ve mat
buattan her gün, yurdun her köşesinde yemi ve gü
nün ihtiyaçlarına cevap verecek hassasiyette PTT 
hizmet ve işyerlerini açtığınızı takdirle takip ediyo
ruz. Eski Sivas PTT hizmet 'binaları İe şimdiki hiz
met binalarını kıyas etmek mümlkün değildir. Hiç 
şüphemiz yok ki, daha iyisini de yapmak çabası içerisin
desiniz. Bu sebeble arsa satın alınması, bina yapılması 
için mahallî PTT yetkililerine emir verip imkân temin 
etmektesiniz. Lakin bu emirlerinizi ve verdiğiniz im
kândan istismar etmek isteyen ve istismar eden şa
hıslar mevcuttur. Bunun da bariz örneği hadise Si
vas'ta vücut bulmuştur» diyor ve olayı izah ediyor. 
Gördüğünüz gibi, muhbir de burada bakanın bir 
suiistimali olmadığını açıkça ortaya" koyuyor. 

Değerli milletvekilleri, bunun üzerine sayın ba
kan. 6.11.1984 tarihinde özel müşaviri vasıtasıyla 
PTT İşletmesi Genel Müdürlüğüne yazdığı bir ya
zıyla şikâyet dilekçesindeki konuların incelenmesini, 
gerekiyorsa tahkik edilerek adı geçene ve bakanlığına 
'bilgi verimesıini istemiştir. tBunun üzerine PTT İşlet
mesi Genel Müdürlüğü konuyla ilgili olarak soruş
turmayı yapmak üzere bir başmüfettişi görevlendir
miş ve 16.11.1984 tarihli yazısıyla da sayın bakana 
bilgi vermiştir. 

Bu şekilde tahkikat başlatılıyor, meselenin üzerine 
süratle ve ciddiyetle gidiliyor; tüm bunlar olduktan 
sonra, yaklaşık 2 ay sonra, diyorum; (tren kalkalı 
1 ay odımuş) sayın bakan hakkında Meclis soruştur
ması açılması isteniyor. Gerekçesi de partililerine 
menfaat sağlamak. 

Değerli milletvekilleri, arsayı saltan IBaşel Ma
dencilik Limited Şirketinin ortakları partimizin ka-
yitih üyesi olmadıkları .gibi, partimizle uzaktan ya
kından bir ilgileri de yoktur; ama milyonlarca insan 
gibi, onlar da Anavatan Partisine oy vermiş olabilir
ler. . 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Seçimlerde beraber ça
lışıyordunuz Sayın Karabulut. 

H. FECRÎ ALPASLAN (Ağrı) — Sebebi belli 
oldu. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Karabulut ile birilikte 
çalışıyorlardı seçimlerde. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Devam 
edin Sayın hatip, 

MAHMUT KARABULUT Devamla) — Ana
vatan Partisinin üyesi olduğu iddia edilen t>u kişi
ler, arsayı sattıktan sonra kendi aralarında ihtilafa 
düşmüşler ve bir avukat tutmuşlardır. Tuttukları 
avukat, partimizle taban tabana zıt olan ve hatta Sa
yın Işm'ın da 2 noi partisi sayılan bir partinin üst 
düzey yönetioisidir. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri ve aflkışlar) 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sana cevap vere
yim de o zaman anla ne olduğunu. 

MAHMUT 'KARABULUT (Devamla) — 1982 
yılında alınan arsaya gelince; 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Karabulut, de
vam edin efendim, lütfen. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Konuya gel. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Sizde 4 parti var, 5 
inci de olacak. 

MAHMUT KARABULUT (Devamla) — Efen
dim, Sivas merkezinde, bazı ilçelerinde .ve kasabala
rında kendi adayını kaderi ile baş başa bırakarak, 
o partinin adayları lehine çalıştığına da bizzat şahi
dim. (ANAP sıralarından (Bravo» sesleri ve alkışlar) 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Yanılıyorsunuz, Sayın 
Başkan bu konutlar sataşmadır, söz isteyeceğim. 

SALtİM EREL (Konya) — Konuyu saptırdılar, 
suiistimale gel. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Lütfen de
vam edin Sayın Karabulut, devam edin efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, şim
di polemiğe kaçtı, lütfen müdahale edin; başka za
man ediyorsunuz. 

MAHMUT KARABULUT (Devamla) — Değer
li milletvekilleri, 1982 yılında.. (HP sıralarından gü
rültüler), 

BAŞKAN — Sayın Karabulut, lütfen konuşma
nıza devam edin efendim. Lütfen Sayın SarıoğUu, 
buyurun efendim, buyurunuz oturun efendim, lütfen. 
Sayın 'Karabulut, lütfen devam edin efendim. 

MAHMUT KARABULUT (Devamla) — 1982 
yılında alman arsaya gelince : 
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iBu arsanın alımında usulsüzlük ve yolsuzduk ya
pıldığına dair Ulaştırma Bakanlığına ve PTT Genel 
Müdürlüğüne bir şikâyet yapılmadığımı tespit etmiş 
bulunuyorum. Raiç bedellerin çok üstünde bir bedel
le alındığı iddia edilen bu arsa için 1983 yılında tak
dir komisyonu, değeri az bulunarak, yüzde 30 de
ğer artışı yapmıştır. Bundan dolayı da alıcıya ek 
Emlak Alım Vergisi ve satıcıya da Kıymet Artış Ver
gisi cezasını birilikte salmıştır. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Ondan dolayı gelme
miştir Sayın Karabulut, yanılıyorsunuz, 

MAHMUT KARABULUT (Devamla) — Do
layısıyla burada da devletin zarara uğratılması söz 
konusu değildir. 

Değerli milletvekilleri, biz ilk günden berli bu tür 
meselelerin üzerine süratle gitmıişizdir ve gitmeye de 
devam edeceğiz. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Belli oluyor. 
MAHMUT KARABULUT (Devamla) — Bu 

meselede de, PTT Genel Müdürlüğünce yapılan so
ruşturmayı yakından takip ediyoruz. Tüm arzumuz, 
varsa en ufak bir usulsüzlük, bir yolsuzluk bütün 
detayı ille ortaya çıkarılması yönündendir. Ancak, 
biz bir hukuk devletiyiz. Devletin müfettişleri var
dır. Bu olayları tahkik etmekle görevlidirler, ©iz 
bunları bir tarafa bırakarak her şeyi buraya getirir
sek, bu müesseseleri işlemez hale getiririz. Dolayı
sıyla devlete de devletin müesseselerine de zarar ve
ririz. îlik günden beri itibarını korumaya çalıştığımız 
bu Meclisin itibarına da gölge düşürürüz kanaatin
deyim. 

Değerli nıililetvekilleri, bize göre, bu önergemin 
asıl amacı, sayın bakanı ve hükümetimizi yıpratmak
tır; ama böyle gayri ciddî iddialarla sayın bakanın 
da, hükümetimizin de yıpranımayacağı gibi, daha da 
kuvvetleneceği inancındayım. l(ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışliar) 

Bu önergenin başka bir 'amacı daha var: Bu ve
sileyle milletin bu kürsüden, devletin radyosu ve te
levizyonu aracılığıyla önerge sahiplerinin, seçmenle
rine selam göndermek listemeleridir. ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bunlar ucuz laflar 
ucuz!. 

RUŞAN IŞIN (ISıvas) — Selama ihtiyacımız yok, 
yolsuzluklarınızı ilan etmek işitiyoruz. 

MAHMUT KARABULUT (Devamla) — Biz, 
sayın önerge sahiplerine şunu tavsiye ederiz: Mem
leketin bir yığın ciddî meselesi vardır; bu kürsüden 
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bunları dile getirirsiniz, milletten daha fazla puan 
alırsınız. 

BAŞKAN — Toparlayınız sözlerinizi Sayın Ka
rabulut. 

MAHMUT KARABULUT (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, tamamen ciddiyetten, isamimiyetten 
uzak ve Anayasamızın 100 üncü maddesinin suiistiımailli 
olarak gördüğüm bu önergeye ret oyu kullanacağımı. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karabulut. 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, ikinci 

partim ve mahallî seçimlerde başka bir partiye ça
lıştığıma dair beyanda bulunmuştur, cevap vermek 
istiyorum. Benim ikinci partim de yoktur, başka 'bir 
partiye çalıştığım da yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Işın... 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, açık ola

rak söyledi; «ikinci partiniz» dedi, açık sataşma var
dır 

BAŞKAN — Sayın Işın, lütfen müsaade buyu
run 

Sayın Bakan, buyurunuz efendim (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ÖZER GÜBRİÜZ (Sinop) — Sataşma var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Yok efendim,, sataşma yok. (HP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, cevap 
vermek benim hakkım efendim. 

BAŞKAN — Yok bir şey, karşılıklı şakalaşıtmız 
efendim. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Benim ikinci partini 
yoktur, mahallî seçimlerde ben partimin yanında 
hizmet verdim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Işın, buyurun efendim, lütfen... (HP sıra

larından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
ıRUŞAN IŞIN (Sivas) — Daha başka nasıl sa

taşma olur Sayın Başkan? 
BAŞKAN Lütfen efendim, lütfen efendim.. 
ULAŞTIRMA BAKANI . VEYSEL ATASOY 

(Devamla) — Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın 
üyeleri... (HP sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar) 
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BAŞKAN — Sayın İBafcan bir dakika efendim. 
,Tuıtanaıkları getirteceğim, Wr sataşma varsa o za

man söz vereceğim efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Başka türlü sataş

ma nasıl olur? Çok açık sataşma var Sayın Başkan. 
(jHP sıralarından gürültüler) 

IBAlŞKAlN — Lütfen efendim, ıtuıtanalkları getirtip, 
meseleyi tetkik edeceğim efendim, lütfen. 

EDÎP öZGEıNÇ (içel) — Bal gibi sataşma var 
Sayın Başkam. 

BAŞKAN — Tamam efendim, bunun usulü bu
dur. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın üye
leri; Sivas Milletvekili Sayın Ruşan Işın ve 40 sayın 
milletvekilinin, Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 
102 nci maddesine müsteniden şahsım için Meplis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergeleriyle ilgili 
açıklama yapmak üzere, yüksek huzurlarınızda bulu
nuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisi saygılarımla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, şöz konusu önergede, nüfuz 
suiistimali yapılarak, Anavatan Partisi mensuplarına 
menfaat temin edildiği iddia edilmektedir. 

Şimdi, 15 dakikadır Sayın Ruşan Işın'a, aynı şa
hıslarla aynı partiye mensupsun denildiği zaman ni
çin tahammülsüzlük gösteriyor? Anavatanlı dediğin 
zaman, üstelik Anavatanlı olduklarını iddia ederek 
bizim hakkımızda soruşturma önergesi veriyor. Aynı 
partiden, göz kırpıştığı bir partiden olduğu iddia edil
diği zaman da «Sataşma var» diyor, tahammülsüzlük 
gösteriyor. Bunu da takdirlerinize bırakıyorum. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Bakan, benim bir 
partim var, o da Halkçı Parti. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibe müdahale 
etmeyelim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — İddia sahipleri, sabırla dinledim, dik
katle dinledim, ne nüfuz suiistimalinin şekli, ne de söz 
konusu şahısların Anavatan Partisi ile ilişkilerine 
açıklık getirecek herhangi bir husus ortaya koyma
mışlardır, (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Belgeler ispat 
ediyor. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Hangi belge, hangi parti? Niçin taham-
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mülsüzlük gösteriyorsunuz? Herhalde natip Anavatan
lısınız demedi. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakanım, devam edin 
efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Bu şahıslar önergede iki yerde var. 
Bu şahısların Anavatanlı olduklarını kendisi hiç söy
lemedi. Yalnız önergesinde var. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Belge ispat ediyor. Sui
istimal var diyor. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Ben partiye kayıtllarından bahsediyo
rum. Varsa suiistimal, o suiistimalin üstüne bu Cum
huriyet Hükümeti gider. İhbar etti mi? Niye ihbar 
etmedi? 

BAŞKAN —. Sayın Bakanım, karşılıklı konuşma
yalım, devam edin. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bir de çomak verin 
bari sayın bakana. 

BAŞKAN T— Lütfen müdahale etmeyin efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Şimdi, Anavatan Partisiyle ilişkisini 
ortaya koyamadığı gibi, bu şahısların, hangi partiden 
oldukları da açıklanmıştır zaten. Madem nüfuz suiis
timali yapıyorum, en azından bu şahıslan benim tanı
mam lazım, bilmem lazım. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sizlere tavsiyede bulu
nan parlamenterler var 1983 seçimlerinde çalışan. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — 30 Mayıs 1984'te Sivas'a geldim; o gü
zel vilayetimize, sizin engellemelerinize rağmen, hiz
met getirmek için. Eğer o topluluğun içinde varsa, 
orada görmüşsem görmüşümdür bu şahısları. Başka 
ne gördüm, ne de bilirim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Senin 
teşkilatın görmüş onları. 

EDİP ÖZGENÇ (içel) — 116 milyon ne oldu* 
kim hiç etti o paralan? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın öz-
genç. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Söyleseydiniz kürsüden, iddialarınızda 
yazsaydınız. Öyle çamur atmakla iz bırakamazsınız. 
Efendim, biz sizin iftiralarınıza tahammül gösteriyo
ruz, siz de lütfen cevap hakkımıza tahammül göste
rin. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Biz iftirada bulunmadık 
, sayın bakan. 

— 135 — 



T. B. M. M. B : 64 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Şimdi, PTT Genel Müdürlüğü 233 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve ana statüsünde 
açıkça belirtilen görevleri kendi yetki ve sorumlulu
ğunda yerine getiren ve bakanlığımla ilgili bulunan bir 
kamu iktisadî kuruluşudur. Bu itibarla PTT arsa alı
mı ve benzeri birçok konuda tasarrufta bulunma yet
kisini haizdir. Ancak, PTT ve bunun gibi bakanlığı
ma bağlı olan KİT'lerin faaliyetlerini gözetme, denet
leme durumunda ve sorumluluğundayım. Bunu da 
yerine getirdiğim kanaatindeyim. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Arsa alımında bir yolsuzluk varsa, sayın milletve
killerinin her şeyden önce bu yolsuzluğu, en azından 
kendileri önce duymuşsa PTT Genel Müdürlüğüne 
veyahut da o kuruluşta siyasî sorumluluğu taşıyan 
bakana intikal ettirmesi gerekirdi. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Bütçe görüşmelerinde 
intikal ettirdim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL, ATASOY 
(Devamla) — Yalan söylüyorsunuz bütçe konuşma
larında yok. Yalan konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Bütçe zabıtlarında var, 
zabıtlar ortadadır. 

ULAŞTIRMA BAKANİ VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Hayır, yalan söylüyorsunuz. Bütçe za
bıtları bende de var. O zaman cevap verdim herhalde. 

BAŞKAN — Sayın Işın lütfen efendim... 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Bütçe zabıtlarını tetkik 

edersiniz o halde. Gelirler bütçesinde bahsettim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Heyecanlanma, heyecanlanma sabırla 
dinle. Çamur atmasını biliyorsun sabırla dinlemesini 
de öğren. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sen yalan söylüyorsun. 
B.ütçe. konuşmalarında söyledim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Ben yalan söylemem. Yalan söylediği
mi ispat ettiğin an bu çatının altında da durmam. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — İspat edeceğim, bütçe 
zabıtları ortada. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Devamla) — Sabırlı olmasını öğren, sabır göster, ifti
ra atan sensin, ben iftira atmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim cevap 
vermeyiniz, devam ediniz. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Ne biçim konuşuyorsun be... Karşındaki adam mil
letvekili. Adam gibi konuş. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Dinlemesini öğren. Adamım ben, sen 
adam olmasını öğren. Terbiyesiz herif, adam olma
sını sen öğren. Adam gibi konuşuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Devamla) — Bu parlamentoda her şeyden evvel 
milletvekili sıfatıyla. «Adam gibi konuş» diyemezsin. 
Saygılı olmasını öğren. Parti yöneticisisin, terbiyesiz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin, 
sesinizden işitilmiyor, lütfen efendim... 

ÖMER KUŞHAN — Ne zaman müdahale ede
ceksiniz Sayın Başkan? Başkanlık Divanının aczinden 
oluyor bütün bunlar. 

BAŞKAN — İkaz ediyorum; Sayın Bakanı da 
ikaz ettim, sizleri de; ama devamlı müdahale ediyor
sunuz. Devamlı ikaz ediyorum, sizleri de, bakanı da. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sükuneti 
temin edin Sayın Başkan. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Şimdi, Anayasa hükümlerine uygun 
olarak bu konuda yazılı ve sözlü soru önergesi yo
luyla bilgi edinmeleri ve gerekenin yapılmasını sağla
maları mümkündü. Bu yola gidilmeyerek meselenin 
doğrudan bir Meclis soruşturması haline getirilmiş 
olması, teamülere uymadığı gibi, kanımca şahsî bir 
yıpratma amacına matuftur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, tahrik etmeyiniz. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Bir bakan böyle ko

nuşamaz, «terbiyesiz» diyemez. 
RÜŞAN IŞIN (Sivas) — Yalan söylüyorsun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, böyle 

bir bakan bu kürsüde konuşamaz. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz hatibe. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Devamla) — Kim yalan söylüyor? Ben 11 inci ayda 
açtım soruşturmayı 11 inci ayda soruşturma açtım 
bu konuda. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«Terbiyesiz» diyemezsin. 

BAŞKAN — Sayın Atasoy, Sayın Atasoy; lütfen 
konuşmanıza devam edin efendim. 

Lütfen sükunetle dinleyelim efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Devamla) — Bütün tutum ve davranışları demokra
tik müesseseleri ve devleti zedelemek için... 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bakana müdahale 
edin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, sizi dışarı çıkarma 
mecburiyetinde kalacağım. Lütfen efendim, rica edi
yorum oturun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu Meclisin saygın
lığına gölge düşürüyorsunuz Sayın Başkan. Devamlı 
müdahale etmek zorunda bırakıyorsunuz bizi. 

BAŞKAN — Siz devamlı müdahale ediyorsunuz. 
Müdahale edeceğiniz zamanı bilmiyorsunuz. Size in
zibatî ceza uygulamak zorunda bırakmayın beni lüt
fen. Lütfen oturunuz efendim, lütfen oturun. 

Sayın idare amirleri, lütfen ayağa kalkan millet
vekillerine müdahale ediniz efendim. 

Sayın Bakan devam ediniz. 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Bunların hesabım ve

receksin. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Devamla) — Her türlü hesabı veririm, hiç merak 
etme. 

BAŞKAN — Lütfen devam edin Sayın Bakan. ; 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Bu tür tutum ve davranışların, demok
ratik müesseseleri ve devleti zedelemekten başka her
hangi bir müspet amaca hizmet ettiği bugüne kadar 
görülmemiştir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sözünü 
geri alsın, «terbiyesiz» diyemez. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Çamur at, tutmasa da izi kalır düşün
cesiyle hiçbir yere varmak mümkün değildir. 

Şimdi konunun esasına dönmek istiyorum. Söz 
konusu olayla ilgili olarak, Sivas'ta mukim bir va
tandaş 1.11.1984 tarihinde bakanlığıma ihbar mek
tubu göndermiştir. Bu mektup tarafımdan incelene
rek tahkik edilmek üzere, intikalinden 1 gün sonra 
6.11.1984 tarih ve 2513 sayılı yazıyla PTT Genel Mü
dürlüğüne gönderilmiştir. 

Bu talimat üzerine, PTT Genel Müdürlüğü konu
nun tahkiki için 16.11.1984 tarihinde bir müfettiş 
görevlendirmiştir. Buyurun işte, açmış mıyız tahkika
tı; açmış mıyız O halde nedir? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bun
lan biliyoruz, hepsini biliyoruz; siz sonuçtan bahse
din. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
Lütfen müdahale etmeyin Sayın Kuşhan. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Devamla) — Şimdi bu tahkikat devam etmektedir 
ve bu husus.,. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biz bunların hepsini 
biliyoruz, sonuçtan bahset sonuçtan. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Sonuca geldik, sabır gösterin. Biraz ev
vel demokrasi nutku veriyordunuz. Demokrasiye de 
saygılı olun. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Siz öncelikle parla
menter demokratik sistemi içinize sindirin de sonra 
konuşun. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — O aksine, parti genel başkan yardım
cılığına ve genel sekreterliğine mi verilmiş? 

Bu tahkikat devam etmektedir ve bu husus, yani 
tahkikat yaptığım hususu sayın milletvekili tarafın
dan da bilinmektedir. Hatta o kadar bilinmektedir ki, 
basına dağıttığı belgeler arasında, müfettişin dosya
sında bulunan belgeler vardır. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — O belgeleri ben resmî 
kanallardan aldım. (ANAP sıralarından «Takken düş
tü» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Resmî kanal, benim bakanlığım, PTT 
Genel Müdürlüğü. Hangi resmî kanal? 

BAŞKAN — Sayın Atasoy, lütfen cevap verme
yiniz efendim. Konuşmanıza devam ediniz efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Tahkikatın sürdüğü bir ortamda, böyle 
bir önerge verilmesinin yaratacağı mahzurları takdir
lerinize bırakıyorum. 

Şimdi meselenin bir başka yönüne değinmek isti
yorum. Daha önce de belirttiğim gibi, kendilerinden 
nasılsa alınmış bulunan Muzaffer Gezgin, Mehmet 
Gezgin ve Kâmil Işık'ın şahsım ve partimle bir iliş
kisi söz konusu değildir. 

Ancak, şu hususu da bilgilerinize sunmak isterim: 
Sözü edilen şahısların siyasî düşüncelerini, hangi par
tiyle ilişkili olduklarını tespit bakımından, adı geçen 
Kâmil Işık'ın Sivas ve Ankara'daki avukatlarının kim
ler olduğu, seçimlerde hangi partiler hesabına çalıştı
ğının araştınlmasmda yarar var, ki biz bunlan arsa 
alıp satarken incelemiyoruz. Sayın milletvekilinin; 
benim partimden olduğunu iddia etmesi üzerine bunu 
söylüyorum ve tahammül gösteriyorum. O şahısla 
avnı partide olmayı kabul etmedi. . Ben Anavatan 
Partisinin kurucusuyum, Anavatanlıyım, ben nasıl 
sabredeyim? Kendisi beraber çalıştığı kişiye sabır gös-
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teremiyor, Sivas ve Ankara'daki avukatlarının kim
ler olduğunu kendileri de çok iyi bilmektedir. Bunla
rın her halükârda Anavatanh olmadıklarından emin 
olabilirsiniz. 

Diğer iki şahıstan bir tanesi de ticaret odasının yö-
neticiterindendir. Bu odaların siyaset yapması suçtur. 
Anavatan Partisinin kayıtlı üyesi olmadığına göre; 
ama öyle olduğunu iddia ediyor, «kayıtlıdır» dediler, 
önerge metni Meclis Başkanlığınca bastırılmıştır, eğer 
kayıtlı üyesi ise, neden savcılığa suç duyurusunda bu
lunmuyor? 

SURURÎ BAYKAL (Ankara) — Onu siz yapın. 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Seçimlerde beraber gez

diği parlamenter arkadaşlara sorun. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Devamla) — Onu, ben bilemem, siz bilirsiniz, Sivas
lısınız. 

Sonuç olarak belirttiğim üzere, bakanlığım sade 
bir vatandaşın ihbarına gerekli önemi vererek bir gün 
içinde tahkikat için ilgili mercilere gerekli talimatı 
vermiştir, meselenin takipçisi olmuştur. Müfettiş ra
poru tanzim edilip geldiğinde gereken neyse eksiksiz 
yerine getirilecektir. 

1982 yılında santral binası yapılmak üzere alındığı 
ve alınış sırasında yolsuzluk yapıldığı iddia edilen ve 
halen ambar ve şantiye olarak kullanımakta bulunan 
arsayla ilgili olarak da şu hususları açıklamak isterim : 
Söz konusu arsa alımı, biz göreve gelmeden önce ger
çekleşmiştir. önerge verilinceye kadar bu arsaya ilgili 
olarak ne bakanlığıma, ne de kuruluşa bir şikâyet gel
memiştir. Genel müdürlük tarafından konuyla ilgili 
tahkikatın yaptırılmadığı, dolayısıyla rafa kaldırılan 
müfettiş raporu olmadığı yaptığımız araştırmadan an
laşılmış bulunmaktadır. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Koperatiflerden resmen 
fiyat teklifi almıştır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Devamla) — O kooperatif ihalelerinde neler yaptığı
nızı Sivas'tan gönderiyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen cevap verme
yiniz. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Bu konuda, açıkça mesnedi olmayan 
bir iftira söz konusudur. Eğer sayın önerge sahiple
rinin elinde devletin arşivinde olmayan 1982 yılı ra
porları var ise ve bize bu belgeleri verirlerse, onun da 
gereğini yaparız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 

Çünkü biz bu konuların üzerinde daima hassasiyetle 
durmuşuz, durmaktayız; ve duracağız. 

Sayın millevekilleri, biraz evvel şimdi çok heye
canlanan milletvekilimiz demokrasinin faziletleri üze
rinde, onu nasıl koruyacağımız üzerinde konuştular. 
öncelikle o konuşmasını ben kendi grubunda yapma
sını kendisine tavsiye ediyorum, öncedikle de kendi
sinin o kurallara uymasını tavsiye ediyorum. Zira de
mokrasi bir fazilet rejimidir. Bu rejimi korumak ve 
kollamak bu yüce çatı atında milleti temsil edenlerin 
en başta gelen görevidir. Demokrasimizin teminatı 
Anayasamızdır. Anayasamızın müesseselerinin zorla
narak «Amaca ulaşmasa bile» izinin kalması yeterli
dir» düşüncesiyle verilen önerge, şunu belirtmek is
terim ki, beni üzmüştür. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Belli. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devama) — Sayın Ruşan Işın'ın bu yola neden te
vessül etme ihtiyacı içinde olduğunu anlamak güçtür. 
Ruşan Işın'ın kullandığı demokrasi ve Anayasamıza 
saygı anlayışını zedeleyen çirkin usul ve ifadeleri kul
lanmamayı uygun görüyorum. 

EDİP ÖZGENÇ (içel) — Yeterince kullandınız. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Devamla) — Evet, o hak sadece size verilmiş. 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Devamla) — Anayasamızın bu çeşit gerçekle ilgisi 
olmayan konularla zorlanmasından üzüntü duyduğu
mu bildirir, takdirlerinize arz eder, hepinize saygılar 
sunarım. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, tetkik ediyoruz 

tutanağı. 
Sayın Işın buyurunuz efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, söz istiyorum efendim, «terbiyesiz» 
dedi efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim, sataşma Sayın Işın'a 
yapılmıştır ve sataşmadan dolayı sadece Sayın Işın 
konuşacaktır, bir kişi konuşacaktır efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bendenize ayrıca sataşmada bulundu efendim, «terbi
yesiz» dedi bana efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim, size sataşma yok. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Zabıtlara baktırın efendim, benim şahsımla ilgili tah-
kiratta bulundu, lütfen zabıtlara baktırın; söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim, getirttik, zabıtlarda 
bir şey yok, lütfen müsaade buyurun. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bana ayrıca sataşmada bulundu efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim, getirttik zabıtları. Tek
rar sizinkine de bakarız, lütfen. 

Buyurun Sayın Işın. 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekileri, sadece şahsıma yönlendirilen sataşma 
ile ilgili konulara cevap vereceğim. 

Ben, Halkçı Partiliyim, Halkçı Partinin Sivas Teş
kilatının kurucusuyum ve Halkçı Partinin milletveki
liyim. İkinci bir partim olarak hiçbir partiyi kabul et-
medimj kabul etmiyorum; bunu böylece bilesiniz. 
(HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İkinci konu, mahallî seçimlerde bir başka partiye 
çalıştığım iddiasında bulunuldu. Ben, seçim bölgem
de her zaman için kendi partimin adaylarının lehinde 
çalıştım, onlarla beraber çalıştım, onlarla beraber yö
remi gezdim. Bir başka siyasal partinin adayına çalış
ma iddiasını da kesinlikle kabul etmiyorum. (HP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Üçüncü konu, sayın bakanın o sözlerini üzüntü ile 
karşıladım. Bu kürsüye ne zaman çıktı isem, belge
lerle çıktım ve bir milletvekili olarak da yalan söyle
meyi kesinlikle kabul etmiyorum. 

Zabıtlar ortadadır, ben bu konuşmayı bütçe gö
rüşmelerinde dile getirdim ve söyledim. O zaman be
nim bu yaptığım konuşmanın üzerine herhangi bir 
sayın bakan çıkıp bu konuda, devlet gelirlerinin bu 
şekilde harcanması veya böyle bir durum olmadığı 
hususunda bir açıklama yapmamıştır. 

Tahmin ederim, sayın bakan bütçe görüşmelerini 
takip etmedi veya bütçe zabıtlarım incelemedi, tnce-
leseydi, konuşmamı orada görür ve buradan da «Ya
lan söylüyorsun» sözlerini kullanmazdı. Bu sözlerini 
de üzüntü ile karşılıyor ve iade ediyorum. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN.— Teşekkür ederim Sayın Işın. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — İkinci bir sataşma 

vardır Sayın Başkan. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, bana ayrıca sataşmada bulunulmuştur, 
«terbiyesiz» denilmiştir efendim. 

? BAŞKAN — Bir dakika efendim, Kanunlar Mü
dürünü görevlendirdim, «Tespit edemedik» diyor. 
Müsaade ederseniz sayın bakana bu konuyu tavzih 
ettireceğim efendim. 

Sayın Bakan, böyle bir kelime kullandınız mı?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Kullanmadım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — «Terbiyesiz» kelimesini kullandınız 

mı efendim?., 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Kullanmadım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Kulanmadığım ileri sürüyorlar efen

dim, getirttiğimiz tutanaklarda da yok. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, bunu yapamazsınız, bana hakaret etti, 
ben Türk Milletinin temsilcisiyim. 

BAŞKAN — «Kullanmadım» diyor efendim ve 
sözünü tavzih ediyor. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Böyle bir kelime kullandıysam geri 
alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Geri alıyor efendim, geri aldığı da 
zabıtlara geçti. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, zabıtlarda vardır, ben bu kelimeyi duy
dum, bana söz vermeniz lazımdır efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun, izah 
edeyim. Efendim, gelen zabıtlarda bize böyle bir.şey 
intikal etmedi. Sayın bakana sordum, sayın bakan da 
«Ben böyle bir söz söylemedim» diyor; böyle dediği 
de zabıtlara geçti. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Kürsüye gelip söz
lerini geri alsın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, artık o konu bitti, lütfen. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Efendim, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, usulün neyi hakkında ko

nuşacaksınız? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Tutumunuz hakkında söz istiyorum Sayın Başkan, 
idarenize taalluk eden konuda usul hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar) 

Lütfen efendim, lütfen. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; milletvekili olduğum günden bu yana 
gerek şahsım ve gerek grubum adına aşağı yukarı 60'ı 

139 — 



T. B. M. M. B : 64 21 , 2 1985 O : 3 

aşkın sayıda huzurunuza çıkıp bu kürsüyü işgal et
mek bahtiyarlığına ulaştım. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen usul hakkında ko
nuşunuz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 60'ı 
aşkın kez bu kürsüden, bu kürsüye yakışır bir çerçeve 
ve edep içerisinde hitap etmek gerektiği inancıyla 
davrandım ve hiçbir zaman benden terbiye dışı bir 
haraket sadır olmadı. 3 günlük seyisliğiyle ata bin
meye kalkanların endam ve çalımı içerisinde sayın 
bakanın bana ilettiği süzü misliyle iade ediyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. (Gürültüler) 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Bakanın söylediği sözler -zabıtlarda vardır efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, görüşmeler tamam
lanmıştır. 

PERTEV AŞÇIOÖLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan sözünü geri alsın. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — önce bakan sözünü 
geriye alsın. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — O 
sözü söylemesi üzerine söyledim. 

BAŞKAN — Neyi geri alacak efendim? 

IPERTEV AŞÇIOÖLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, «3 günlük seyis iken ata binmeye kalkanlar» der
ken, neyi kastediyor? Sözünü geri alsın efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, sözünüzü lütfen tav
zih edin efendim, lütfen. (Gürültüler) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — önce bakan tavzih 
etsin. 

BAŞKAN — O, «Ben böyle bir kelime kullan
madım» demek suretiyle tavzih etti. Lütfen siz de 
tavzih edin efendim. (ANAP sıralarından «Ceza uy
gulansın» sesleri, gürültüler) 

Sayın Bozkurt, «Usul hakkında konuşacağım» 
dediniz, geldiniz, başka şeyler konuştunuz. Lütfen 
efendim... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa
yın Başkanım, o sözü sayın bakan söylediyse, bir kez 
daha tekrar ediyorum. Söylemediyse, tavzih ederim. 
(ANAP sıralarından «Yuh, ceza uygulansın» sesleri, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Söylemedim diyor, müteaddit defa
lar söylemedim diyor. Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
biraz evvel Genel Kurula hitap ederken «Adam gibi 
konuş» tabirini kullanmıştı. Ben de, bu tabiri kullan
mak, partinin genel başkan yardımcılarına mı mah
sustur diye cevap verdim, ikinci defa, aynı şekilde, 
burada en ağır şekilde, hem bu parlamentonun mil
letvekiline, hem de hükümetin bir üyesine hakaret 
etmektedir. Demokrasi böyle mi gidecek? 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — «Terbiyesiz» dedi
niz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Yavaş, yavaş olun. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Devamla) — Evet, demokrasi konusunda ben heye
canlanırım. Benim, demokrasiyi korumaktan ve kol
lamaktan başka hiçbir amacım yok. Partiler de, hü
kümetler de hep demokrasinin mahsulüdür, demokra
si her şeyin üzerindedir. Bu üslupla demokrasinin ne 
kadar yara aldığı ortadadır. Bütün bu sıfatları size 
iade ediyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri al
kışlar) 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Tahrik ediyorsun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Devamla) — Kullanmadığım bir tabiri de eğer bana 
maletmek istiyorsanız, ona da layık olduğunuzu bu
rada ispat ettiniz. 

Genel Kurula saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sokak kabadayısı gibi-
sinj 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy hakkın

da Meclis soruşturması açılıp açılmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım : Meclis soruşturması açılmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Meclis soruşturması 
açılması hususundaki önerge reddedilmiştir. 

Çalışma süremiz dolmuştur. 
Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için 26 

Şubat 1985 Salı günü saat 15.00*te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 
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V. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

i. — Adana Milletevkili Cüneyt Canver'in, genel 
af konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in yazılı 
cevabı (7/386) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Ne

cat Eldem tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

Bilindiği üzere Anayasamızın 87 nci maddesi ge
reği yine Anayasamızın 14 üncü maddesi kapsamı 
içindeki fiillerin bir af kapsamına alınması olası de
ğildir. Af tartışmalarının yoğun olduğu günümüzde 
bu konulara açıklık getirilmesi zarureti doğmuştur. 

Buna göre : 
1. Anayasamızın 14 üncü maddesi kapsamına 

giren Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri neler
dir? 

2. Bakanlığınız nezdinde bu hususları da kapsa
yacak biçimde ve bir genel af için çalışmalar var mı
dır? 

3. Parlamentoda grubu bulunan siyasî parti üye
lerinden oluşturulacak bir özel komisyona bakanlık 
olarak hükümeti temsilen katılmayı düşünür müsü
nüz? 

T C . 
Adalet Bakanlığı 21 . 2 . 1985 

Bakan 
192 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 7/386-2777/ 
11189 sayılı yazınız. 

İlgide belirtilen yazınız ekinde alınan ve Adana 
Milletvekili Cüneyt Canver'in, tarafımdan yazılı ola-

• I ^1 

'E CEVAPLAR 

rak cevaplandırılmasını istediği soruların cevabı iki 
nüsha'olarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 
Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in şah

sıma yöneltmiş bulundukları ve yazık olarak cevap
landırılmasını istedikleri soruların cevabı aşağıda su
nulmuştur. 

Yazılı soru önergesinde de temas olunduğu üzere, 
Anayasanın 87 nci maddesinde; Türkiye Büyük Mil
let Meclisine genel ve özel af ilanına karar verme 
yetkisi tanınırken, Anayasanın 14 üncü maddesinde 
sayılan fiillerden hüküm giyenlerin affedilemiyeceği 
açık şekilde ifade olunmuştur. 

Söz konusu 14 üncü maddede; Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Dev
letinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşür
mek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin 
bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesi veya sos
yal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemen
liğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı 
yaratmak gayesiyle işlenen suçlar yer almaktadır. 

Takdir edileceği gibi, bu tür suçların, Türk Ceza 
Kanununun hangi maddelerine tekabül ettiğini tes
pit, detaylı bir çalışma yapılmasını gerektirmekte
dir. 

Bakanlığımda af konusunda herhangi bir çalışma 
mevcut olmadığından, Türk Ceza Kanununun af 
kapsamına girmeyecek maddelerini tadadi şekilde be
lirten bir açıklama yapılmasının sakıncalı olacağı ka
naatini taşımaktayım. 

Parlamentoda grubu bulunan siyasî parti üyele
rinden oluşturulacak özel bir komisyona, Hükümet
çe tensip edildiği takdirde iştirak etmemiz tabiî bu
lunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakam 

* * 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

64 ÜNCÜ BÎRLEŞIM 

21.2 .1985 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURUCA 

SUNUŞLARI 

1. — içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğru
dan Doğruya Gündeme Alınan önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve 40 arkada

şının; P.T.T. Genel Müdürlüğünün, Başel Limited 
Şirketine ait bir arsayı rayiç bedelinin çok üstünde 
satın almasına göz yumarak Bakanlık nüfuzunu kötü
ye kullandığı ve bazı kişilerin çıkarı için Devleti za
rara uğrattığı ve bu hareketinin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Ulaştırma Balkanı Veysel Atasoy hakkında Anayasa
nın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi (9/330) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 22.1.1985) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 21.2.1985) 

2. — T. C. Ziraat Bankasının Tasvibe (Sunulan 1982 
Yılı Bilanço ve Netice Hesaplarına Ait, 468 Numara
lı Kanunun Değişik 3 üncü Maddesi Uyarınca Hazır
lanan, Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Rapo
ru ve Bu Rapora Yapılan itiraz ile Komisyonun Gö
rüşü (3/20) (S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 13.2.1985) 
(GÖRÜŞME GÜNÜ : 27.2.1985) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 
nun, pancar ürününe uygulanan fiyat farkına ilişkin 

«Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/283) <x) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgtM'in, Şe-
kerbank tarafından pancar kooperatiflerine verilen 
krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
işsizlik konusunda alınacak tedbirlere 'ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/251) 

4. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Ma
nisa - Karakurt Barajı projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/252) 

5. — Manisa Milletvekili ismet Turhangirin, ilk 
ve ortaöğretimi aynı 'binada yapan okullara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/254) 

6. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum deprem bölgesindeki işsizlerin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/267) 

8. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Muğ
la - Yatağan, Yeniköy, Kemerköy termik santralian-
nâ ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/268) 

9. — tçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Eti'bank'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/270) 

.10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmeh-
oğlu'nun, ziraî kredi faizlerinin yükseltilme nedenle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/271) 

11. — tçel Milletvekili Edip özgençln, Çayırhan 
bölgesindeki soda madeninin İstetme' hakkına ilişkin 

(x) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir* 

(Devana arkada) 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

12. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, Çayırhan 
'kasabasında kurulacağı iddia edilen soda tesislerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

13. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, Bingöl ili 
Özel İdaresine ait «KÖS» kaplıcalarının ihalesine 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/274) 

14. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa Hindeki kamu kuruluşlarının 'başka illere nak-
ledilişine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/275) 

15. — Kahramanmaraş Milletvekili, Rıfat Baya-
zıt'ın, günlük bir gazetede risale-i Nur kitaplarının 
propagandasının yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/277) 

16. — Malatya Milletvekili Fahri Şahin'in, şeker 
ihracatı nakliye ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddia-
ısına ilişkin Sanayi ve Ticaret Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/278) 

17. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 
sayılı »Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişikin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişikin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

7 
KANUN TASARı VE TEKLIFLERIYLE 

KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. — Toprak ve Tarım Reformu Genci Müdürlüğü

nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köy işleri 
Komisyonu Raporu (1/520) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma 
tarihi : 12.2.1985) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerimin 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) 

3. — 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 
235) (Dağıtma tarihi: 8.1J1985) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Televiz
yonda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlgili Yayın 
Yapılmasına ilişkin Yasa Önerisi ve istanbul' Millet
vekili Doğan Kasaroğlu ve 2 Arkadaşının 11.11.1983 
Tarih ve 2954 »Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesine Fıkralar Eklenmesi 
ile 20 ve 21 inci Maddelerinin DeğiştiriLmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/165, 2/170) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 
8.2.1985) 

5. — Bingöl Milletvekili Mehmet Ali Doğuşlu'mun, 
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 21.7.1983 Tarih ve 2865 Sayılı Kanunla Ek
lenen Ek Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilme-
ısine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/9) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 
8.2.1985) 

6. — Ordu Milletvekili 'Bahriye Üçok ve 45 Ar
kadaşının, 1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun 441 inci Maddesinin Değiştirilmesine iliş
kin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/182) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 8.2.1985) 

7. — 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Ka
nununda Değişiklik Yapılması ve ©u Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında 6.11.1984 Tarih ve 3072 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üze
re Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1985) 

8. — 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun 3 üncü Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi, 8 inci maddesinin 2 nci Fıkra
sının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/494) (S. Sayısı : 243) (Dağıt
ma tarihi : 8.2.1985) 

9. — Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazmi
nat Kanunu Tasarısı ve içişleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonları Raporları (1/547) (S, Sayısı 254) (Da
ğıtma tarihi : 19.2.1985) 
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