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26.2.198S Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

Sayfa 
145 

146 

147 

147 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Parlamentonun, tüm ekonomik ve siyasî 
alternatiflerin özgürce tartışılabildiği ve bu 
alternatiflerin oluşmasına ve gelişmesine im
kân verecek bir ortamın yaratılması çalışma
larını bir an evvel yapması gerektiği konu
sunda gündem dışı konuşması 147:149 

B) Tezkereler ve Önergeler 149 

1. — 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 38 in
ci Maddesinin Değişik (c) Bendinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısının İçtüzüğün 
76 ncı maddesine göre geri verilmesine iliş
kin Başbakanlık tezkeresi (1/598, 3/704) 149 

2. — Tokat Milletvekili Enver özcan ve 
4 arkadaşının «31.12.1960 Tarihli ve 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci Madde
sinin 2 Numaralı Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 in-

Sayfa 
ci maddesi gereğince doğrudan gündeme alın
masına dair önergesi (2/2, 4/91) 149:154 

IV. — SEÇİMLER 154 
1. — TBMM Başkanlık Divanında açık 

bulunan 1 başttanvekilliğine seçim 154 
2. — Tarım Orman ve Köy İşleri Ko

misyonunda açık bulunan 1 üyeliğe seçim 154 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 154,183 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 154 
1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Ço-

rapçıoğlu'nun, pancar ürününe uygulanan fi
yat farkına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/283) 154 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Şekerbank tarafından pancar koope
ratiflerine verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/250) 154 

3. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, işsizlik konusunda alınacak tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/251) 154 

4. — Manisa Milletvekili İsmet Turhan-
gil'in, Manisa - Karakurt Barajı projesine 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın 
cevabı (6/252) 154:156 
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Sayfa 
5. — Manisa Milletvekili ismet Turhan-

gil'in, ilk ve ortaöğretimi aynı binada yapan 
okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve wSpor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/254) 156 

6. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi 
hizmetlerin yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 156 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum deprem bölgesin
deki işsizlerin durumuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/267) 156 

8. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Muğla - Yatağan, Yeniköy, Kemerköy 
termik santrallarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 156 

9. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
Etibank'm verdiği kredilere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 156 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, ziraî kredi faizlerinin yük
seltilme nedenlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/271) 156 

İ h — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
Çayırhan bölgesindeki soda madeninin işlet
me hakkına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın ce
vabı (6/272) 156:157 

12. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
Çayırhan kasabasında kurulacağı iddia edi
len soda tesislerine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/273) 157 

13. —- İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
Bingöl İli özel İdaresine ait «KÖS» kaplıca
larının ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/274) 157 

14. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın, Şanlıurfa İlindeki kamu kuruluşlarının 
başka illere nakledilişine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/275) 157 

15. — Kahramanmaraş Milletvekili, Rı
fat Bayazıt'ın, günlük bir gazetede risale-i Nur 
kitaplarının propagandasının yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/277) \ 157 

Sayfa 
16. — Malatya Milletvekili Fahri Şahin' 

in, şeker ihracatı nakliye ihalesinde usulsüz
lük yapıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/278) 157 

17. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevine son verilen kamu görevlilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 158 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, ücretlilere ödenen vergi iadesine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 158 

B) Yazılı Sorular Ve Cevapları 183 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın Başbakanlık danışmanlarına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın yazılı cevabı (7/330) 183:184 

2. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 
Soytaş Holding A.Ş. ile yan kuruluşlarına ve
rildiği iddia edilen teminat mektupları ile kre
dilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı 
(7/331) 184 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLE
RİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İ Ş L E R 158 

1. — Toprak ve Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmümde Karamam© ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/520) (S. Sayısı: 253) 158:171 

2. — Antalya Milletvekili Ali Diizdaroğlu' 
nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 iimci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci ek) 171 

3. — 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununda Değişiklik Yapıllmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adaldt Komisyonu 
'Raporu (1/624) (S, Sayısı : 235 ve 235'e 1 inci 
Ek) 171:174 

4. — İstanbul 'Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Televizyonda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
İlgili Yayın Yapılmasına İlişkin Yasa Önerisi 
ve istanbul Milletvekili Doğan Kasarpğlu ve 2 
Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19 
uncu Maddesine Fıkralar Eklenmesi le 20 ve 
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Sayfa 
21 inci 'Maddelerinim' Değiştirilmesi Hakkında 
Kanım (Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/165, 2/170) (S. Sayısı : 239) 174:180 

5. — Bingöl Milletvekili Mehmet Ali Do-
ğuşlu'nun, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00te toplanarak üç 
oturum yapitı. 

Birinci Oturum 
20.2,1985 tarihli 63 üncü Birleşimde yapıdan ka

palı oturuma aıiıt tutanak özetinin okunması 'için açık 
oturuma saat 15.05'te son verildi. 

İkinci Oturum 

(Kapalıdır) 

Üçüncü Oturum 

Açık olarak yapıdan bu oturumda : 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok, Üniversiteler Ka
nununun ıgeçici 10 uncu ve YÖK Kanununun geçici 
8 inci maddelerinin telif edilmeyişinden doğan şikâyet-' 
ler ve, 

Denizli Milldtvekili Halil İbrahim Şahin, sosyal 
devlet anlayışı ve zamılar, 

Konularında gündem «dışı birer konuşma yaptılar. 
Cezayir'e gidecek olan Devlet 'Bakam Kâzım Ok-

say'm dönüşüne kadar 'Devlet Bakanlığına, Maliye 
ve Gümrük ©akanı Ahmet Kuritcebe Alptemoçin'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı 'tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakır öğünç ve 7 
Arkadaşının 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair (2/20), 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakiır Öğünç ve 7 
Arkadaşımın 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkın
da (2/21), 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 8 
Arkadaşının 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sayfa 
'Emekli Sandığı Kanununun 21.7.1983 Tarih ve 
2865 Saydı Kanunla Eklenen Ek Maddesinin 
Üçüncü fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/9) (S. Sayısı : 240) 180:183 

Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Ek-
lenmesie Dair '(2/22), 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 7 
Arkadaşının 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair (2/23), 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve 6 
Arkadaşının 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun Bk 1 inci Maddesine Bir Fııkra Eklenme
sine Dair (2/28), 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve 8 
Arkadaşının 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
11.8.1977 Tarih ve 2098 sayılı Kanunla Eklenen Ek 
Birinci Maddeye 2 Fıkra Eklenmesi Hakkında (2/39), 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 6 
Arkadaşının 17.7.1964 Tarih ve 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa 11.8.1977 Tarih ve 2095 sayılı Ka
nunla Eklenen Ek 1 inci Maddesine Bir £ıkra Eklen
mesi Hakkında (6/65), 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve 6 
Arkadaşının 17.4.1964 Tarih ve 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa 11.8.1977 Tarih ve 2398 sayılı Ka
nunla Eklenen Ek 1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi Hakkında) (2/ı65), 

İstanbul Milletvekili Feridun. Şakir Öğünç ve 6 
Arkadaşının 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun 3'2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak
kında (2/66), 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve 6 
Arkadaşının 17.7.1964 Tarih ve 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa 11.8.1977 Tarih ve 2098 sayılı Ka
nunla Eklenen Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında) (2/67) ve 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 5 
Arkadaşının 17.7.1964 Tarih ve 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa 11.8.1977 Taıriıh ve 2098 saydı Ka
nunla Eklenen Bk Birinci Maddesine 'Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında (2/69); 

Kanun tekliflerinıin, İçtüzüğün 38 inoi maddesine 
göre doğrudan gündeme alınmasına dair önergeleri 
reddedildi: 

Sivas Miletvekili Ruşan Işın ve 40 arkadaşının; 
P.rT.T. Genel Müdürlüğünün, Başel Limited Şirketi
me ait bir arsayı rayiç bedelinin çok üstünden satın 
almasına göz yumarak Bakanlık nüfuzunu kötüye kul
landığı ve bazı ıkişilerin çııkarı için; Devleti zarara; 
uğrattığı ve bu hareketinin Türk Ceza Kanununun 

X Tasarılar 
1. — 506 SayKliı Sosyal Sigortalar Kanununun 98 

inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı (1/649) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi ; 21.2.1985) 

2. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 58 inoi Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı (1/650) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 21.2.1985) 

3. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 122 noi Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı (1/1651) (Plan ve Bütçe. Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1985) 

26.2.İÎ 

Teklif 
1. — Edirnıe Milletvekili (Türkân Turgut Arıkan 

ve 3 Arkadaşının; 22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 38 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/205) (Anayasa 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.2.1985) 

Rapor 

1. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakİı'nın Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

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) üzerindeki gö
rüşmeler tamamalndı; Meclis Soruşturması önergesi 
reddedildi. 

26 Şubat 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan 
©aşkanvekili 
Ledin Barîas 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adana Kırklareli 

Cüneyt Canver Cemal Özbifen 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Arikar Milletvekilli Kâmil T, Coşkunoğlu'nun, İç
tüzüğün 110 uncu Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/671) (S. Sayısı : 250tye 1 inci Ek) (Dağıtma ta
rihi : 26.2.1985) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba- . 
smda yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 20.2.1985) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

22.2.1985 Cuma 

4. — 4.7.1972 TarMi ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Kanununun 82 noi Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(l/'652) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 22.2.1985) 

Teklif 
1. — Muş Milletvekili Atilla Sin'in Sosyal Hiz

metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ge
çici 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ı(2/204) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 22.2.1985) 

Rapor 
1. — 2978 Sayılı Ücretlilere Vergi ladesi Hakkın

da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) 
(S. Sayısı : 256) .(Dağıtma tarihi : 22.2.1985) (GÜN
DEME) 

Sah 
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2. — Kayseri Milletvekilli Mehmet Üner'in, Kay
seri ili Konaklar mevkii sanayi imar planına ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/295) '(Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1985) 

3. — istanbul Milletvekilli Sabit Batumlu'nun, Sı
kıyönetim Kanununa 'göre işine son verilen memur 
ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — içel Milletvekilli Ali İhsan. Elgin'in, Soytaş 

A.Ş.'nin ödediği* iddia edilen komisyona ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/400) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.2.1985) 

2. —istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Kapıkule davasında yargılanan bazı sanıklara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/401) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 21.2.1985) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naılbantoğlu' 
ınun, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/402) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25,2.1985) 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 65 inci Birleşimini açıyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Par

lamentonun, tüm ekonomik ve siyasî alternatiflerin 
özgürce tartışılabildiği ve bu alternatiflerin oluşma
sına ve gelişmesine imkân verecek bir ortamın yara
tılması çalışmalarını bir an evvel yapması gerektiği 
konusunda gündem dışı konuşması. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, sigortalı çalışan işçilere ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/403) 
(Başkanaığa geliş tarihi : 25.2.1985) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naılbantoğlu' 
nun, termal kayna;klarımızdaki_turisitik tesislere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/404) (Başkanlığa geliş tarihi : 25,2.1985) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, özel sosyal güvenlik kuruluşlarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyali Güvenlik Bakanından yazalı soru öner
gesi (7/405) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1985) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, işçi konutlarının yapımına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/406) 
(Başkanlığa geliş, tarihi : 25.2.1985) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, turistik yerlerin envanterine 'ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/407) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.2.1985) 

Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

(HAŞKİAN — Gündeme geçmeden önce, gündem . 
dışı söz isteyen 1 milletvekiline söz vereceğim. 

Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver, buyurun 
efendim-

Sayın Canver, süreniz 5 dakikadır. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; yüce parlamento genel seçimlerin ye-

BİRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil ibrahim Koral 
KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğhı (Samsun), Saffet Sakarya (Çankırı) 

IIL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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nileneceği 1988 yılına kadar tam 1825 gün görev ba
şında kalmış olacaktır. Parlamentomuzun genelde 
haftada 3 gün toplandığı ve yılda 3 ay izin yaptığı 
göz önüne alındığında, 5 yıil boyunca ortalama 540 
gün çalışmış olacaktır. 

IBugün günlerden 26 Şubat 1985; parlamentomu
zun ülkemizin sorunlarına çözüm bulmak ve ulusu
muzun geleceğini güvence altına alabilmek amacıy
la, gerçek demokrasiyi kurması için yalnızca 394 gü
nü kaldı. Bu basit ve ortalama hesaptan da anlaşılaca
ğı üzere, zaman giderek azalmakta, ancak sorunların 
çözümü Jse aynı hızla azalmamaktadır. Parlamento
muzun geçirdiği 144 günün bir hesabını yapmak za
manı kanımca gelmiştir. Yüce parlamento birinci ya
sama döneminde iktidarıyla ve muhalefetiyle yalnız
ca ekonomik durumlarla ilgilenmiş ve ilke seçtiği enf
lasyon oranlarına takılıp kalmıştır. Kuşkusuz ekono
mi çok peydir; ancak ekonomik düzenlemelerin veya 
alternatiflerin üretilmesi ancak demokratik ortamlar
da gerçekleşebilir. Parlamentomuz bu tartışmalara o 
kadar dalmıştır ki, aslî görevi olan gerçek demokra
siyi kurma görevini ihmal eder duruma gelmiştir. 

ikinci yasama döneminde ekonomik tartışmalara 
bu kez de rüşvet ve yolsuzluk olaylarının eklendiğini 
görüyoruz. Öyle ki, bir anlamda herkes âdeta birbi
rinin kuyusunu kazabilmek için teknik çalışmalar yap
makta ve bu arada çağdaş gereklerden biri olan 
elektronikten dahi yararlanabilmektedir. Teyp bantla
rının kargaşası ve gürültüsü arasında bu yılın başın
da da demokratikleşmeden hiç bahsedilmemesi dik
kat çekicidir. 

Sayın üyeler, 17 nci Dönem Yasama Meclisinin 
aslî görevi, tüm ekonomik ve siyasî alternatiflerin 
özgürce tartışılabildiği ve bu alternatiflerin oluşma
sına ve gelişmesine izin verebilecek gerçekten de
mokratik bir ortamın yaratılmasını sağlamaktır. Böy
lesine özgür bir ortamın yaratılabilmesi için tüm en
gelleri ortadan kaldırmak ve bu amaçla gerekli ana
yasal ve yasal düzenlemeleri yapmak, bizlerin ana 
görevi ve tarihî sorumluluğudur. Anayasal düzenle
melerden kasıt, özellikle demokratik katılımı önleyen 
maddelerin değiştirilmesi ve demokratik hak ve özgür
lüklerin kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bu tür değişiklikleri yapacak 
güçte olup, artık anayasal tüm yetkilerini 'kullanma
lıdır. Demokratik katılım olmazsa gelişme, gelişme 
olmazsa toplumsal barışın kurulamayacağı asla unu

tulmamalıdır. Anayasamızın demokratik katılımı en
gelleyen ve politikayı yalnızca parlamento içerisinde 
mümkün kılan maddeleriyle, öncelikle siyasî partile
rin gelişmelerinin, dolayısıyla demokratikleşmenin 
sağlanamayacağı bilinmelidir. Toplumu oluşturan de
mokratik kurumlarla organik bağları kesilmiş bir par
lamentonun gerçek demokrasiyi kurmakta başarılı 
olamayacağı açıktır. Demokrasinin, özgürlüklerle di
siplinin bağdaştığı bir rejim olduğu asla hatırdan çı
karılmamalıdır. Bunlardan birinin ağır bastığı haller
de demokrasiden söz etmek güçleşecektir. 

Gerçek demokrasiye ulaşabilmek için, öncelikli gö
rev iktidar partisine düşmektedir. İktidar partisi de
mokrasinin gelişmesine engel olan yasaları yeniden dü
zenleyip parlamentoya sunmalı, muhalefetten gelen 
önerilerin yozlaşmasına neden olmadan, ciddiye ve 
dikkate almalıdır. Özellikle genel af, 1402 sayılı Ya
sadan zarar görenlerin durumu, Anayasamızın sen
dikalara ve meslek kuruluşlarına siyaset yasağı, seç
men yaşı gibi demokratik katılımı engelleyen yasalar, 
işkence olayları, eski siyasîlerin siyaset yapmalarının 
yasaklanması gibi konular üzerinde son derece ciddî 
çalışmalar yapması gerekmektedir. 

Siyaset yapmaları yasaklanan eski politikacıları 
gündeme almamın bence özel bir nedeni var. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Onlar 
1'2 Eylülü ilgilendirir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeye
lim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın üyeler, 
bu kısacık parlamenter yaşamım bana şunu öğret
ti : Bu ülkede politikacı kolay yetişmiyor. Kuşkusuz 
geçmişte suçlu olan politikacılar olabilir gelecekte de 
bizler arasından çikabilecekler gibi onlar cezalandırı
lacaklardır. Ancak, nasıl ki mesleğinde suç işleyen bir 
doktorun yüzünden tüm meslek camiasının doktor
luktan meni düşünülmüyorsa, eski politikacıların da 
tümünün yasakta olması aynı derecede doğru olma
maktadır. Bırakalım ve onlardan istifade edelim. 
Doğru veya yanlış demokrasi mücadelesi vermiş tüm 
eski • politikacılar için yapabileceğimiz tek şey, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi önünde onlara cenaze tö
reni düzenlemek olmasın. Bu ülkede politikacı, lider 
öyle kolay yetişmiyor, bunu hepimiz birlikte yaşıyo
ruz; bırakınız politikacıları halk cezalandırsın. 
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Sayın üyeler, ben demokrasiyi hayal etmekten, 
ona gerçekten kavuşacağım günleri özlemekten yorul
dum. Artık gerçek demokrasinin geleceğinden güven 
duymak istiyorum. Bir arkadaşımızın da dediği gibi, 
ülkemizde insan hakları konusuna değinmenin âdeta 
suç olarak yorumlanmasından, devlete karşı gelmek
le eşdeğer tutulmasından ve bu yüzden ülkemizin so
runlarının yurt dışında tartışılmasından, ben de onun 
gi'bi son derece rahatsızım. 

'Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demokrasi
nin bir yaşam biçimi olduğunu, bir lütuf olmadığını, 
lüks olmadığını ve yüce Tüfk Milletinin layık oldu
ğu, hak ettiği tek ve alternatifsiz bir rejim olduğu
nu asla hatırdan çıkarmamalıyız. 

Saygılarımla. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı 

Kuvvetleri Personel Kanununun 38 inci Maddesinin 
Değişik (c) Bendinin değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısının İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre geri veril
mesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (1/598, 3/704) 

©AŞKİAIN — Değerli milletvekilleri, gündemimize 
geçiıtyoruz. 

Gündemin «Sunuşlar» kısmında, Başbakanlığın, İç
tüzüğün 76 ncı maddesine göre verilmiş bir tezkeresi 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3.9.11984 tarihli ve 101 - 1739/04522 sayılı 

yazımız, 
ligi yazımızla Başkanlığınıza sunulan «27.7.1967 ta

rihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 3$ inci Maddesinin Değişik (c) Bendi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının yeni
den incelenmek üzere İçtüzüğün 76 ncı maddesine 
göre iadesini arz öderim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

!BAIŞK!AiN — Millî Savunma Komisyonunda bu
lunan tasarı, hükümete <geri verilmiştir. 

2. — Tokat Milletvekili Enver Özcan ve 4 arka
daşının €31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 31 inci \Maddesinin 2 Numaralı Ben
dinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin, İç
tüzüğün 38 inci maddesi gereğince doğrudan günde
me alınmasına dair önergesi (2/2, 4/91) 

(BAŞIKAIN — İçtüzüğün 38 inci maddesine göre 
verilmiş, doğrudan doğruya gündeme alınma öner
gesi vardır; okutup onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka

nununun 2361 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesiyle 
Değişen 31 inci Maddesinin 2772 Sayılı Kanunun 4 
üncü Maddesiyle Değişen 2 nci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Teklifimizin (2/2) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.12.1983) İçtüzüğün 3*8 inci maddesi gereğince doğ
rudan Genel Kurul gündemine alınmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla 
Onu rai Şeref Bozkurt Enver Özcan 

Çanakkale Tokat 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında komisyon 
başkanlığına bilgi verilmiştir. 

İçtüzüğümüze göre 2 lehte, 2 aleyhte olmak üze
re söz vereceğim. 

Lehte söz isteyenler?.. 

SURURt BAYKAL (Ankara) — Lehte söz isti
yorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baykal. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Aleyhte söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
SURURt BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi 
saygı ile selamlıyorum. 

Anayasamızın 55 inci maddesine göre «Devlet, 
çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret el
de etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlan
maları için gerekli tedbirleri alır. 

Asgarî ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve 
sosyal durumu göz önünde bulundurulur.» 

Anayasanın bu buyruğuna rağmen, çalışanların 
yaptıkları işe uygun adil bir ücret aldıklarını, asgarî 
ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve sosyal duru
munun göz önünde bulundurulduğunu söylemek müm
kün değildir. Aylık 24 525 TL. brüt olarak saptanan 
asgarî ücretin. adil olmadığı, kira bedelini bile kar
şılamadığından bellidir. 

İşçinin üretim yapabilmesi, hayatını ve neslini de
vam ettirebilmesi için iyi beslenmeye, barınmaya, gi
yinmeye, sağlık ve sosyal güvenliğini korumaya, din
lenmeye ve eğitim gibi genel ihtiyaçlarını karşılamaya 
yeterli bir ücreti alması gereklidir. Asgarî ücret, as
garî geçim ücretidir; sefalet ücreti değildir. Bu ücret, 
İşçinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin 
geçimini insan onuruna yaraşır bir düzeyde sağlama
ya elverişli olmalı, sosyal refah ve ilerleme payını da 
içermelidir. 
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Asgarî ücret, Sayın Başbakanımızın basına inti
kal eden bir demecinde belirttikleri gibi, bekâra öde
nen ücret değildir; Röbenson ücreti değildir. Kimse, 
«İşçiler yuva kurmasın ya da çocuk yapmasın» diye
mez. Bugünkü asgarî ücret, kalorili beslenme bir ya
na, kalörisiz beslenme, bilimsel adıyla gizli açlık; 
yani yalancı tokluğa bile yetmemektedir. Yeterli bes-
lenememenin, açlığın sonucu, ağırlık kaybıdır. Ağır
lık kaybı iş verimini azaltır, işin kalitesini ve randı
manını düşürür, işçinin fiilî çalışma süresini azaltır. 
Açlık, sosyal davranışı bozar. Tok bir işçinin davra
nışları yumuşak, barışçı ve uyumludur. Aç işçi sinir
li, kızgın ve kavgacıdır. Düşük bir asgarî ücret sos
yal 'barışı tehlikeye sokar, sosyal patlamalara neden 
olur; işgücü kaybı artar, çocuk ölüm oranı yükse
lir, ortalama yaş seviyesi düşer. 

İzlenen enflasyonist politika, yetersiz düzeyde tu
tulan asgarî ücreti büsbütün silip süpürmüştür. As
garî ücreti, insan onuruna yaraşır bir yaşam sağla
maya elverişli 'bir düzeye getirdikten sonra, eşel - mo-
bil sistem'ine oturtmak gerekir. Fiyat artışlarını, oto
matik olarak asgarî ücrete anında yansıtacak önlem
leri al'mak lazımdır. Malum, bu da daimî komiteler 
kurmak suretiyle gerçekleştirilebilmektedir. 

Hükümetin kamçıladığı enflasyon ve hayat paha
lılığı karşısında, Anayasanın emrine rağmen, asgarî 
ücretin ülkenin ekonomik, sosyal durumuna göre tes
pit edildiğini söylemek mümkün değildir. 

İşte böylesine gerçeklere, Anayasaya aykırı ola
rak saptanan asgarî geçim ücretinden bir de Gelir 
Vergisinin kesilmesi, açlığı, sefaleti ve adaletsizliği 
artırmakta, sosyal barışın kurulmasını güçleştirmekte, 
yok etmektedir. 

Bu kadar büyük hayatî önemi olan bu kanun 
teklifinin 1 seneyi aşkın bir zamandır komisyonda 
görüşülmeden bekletilmesi hayret vericidir. Eğer öne
minin kavranmamasından kaynaklanıyorsa, bu gaf
lettir. Şayet birtakım hayalî dengeler ve uygunluk 
mülahazalarına dayanıyorsa, bu yetki gaspıdır. Çün
kü, bir teklifin uygun düşüp düşmediğine karar ver
mek yetkisi komisyon başkanlarına, komisyonlara 
değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
aittir, siz değerli milletin değerli temsilcilerine aittir. 
Eğer bu tutum, kanun teklifinin muhalefet kahadın-
dan geliyor olmasından kaynaklanıyorsa, bu açık ve 
seçik olarak partizanlıktır Eğer bir komisyon baş
kanının bir oturumda bu kürsüden belirttiği gibi 
«Meclis İçtüzüğüne göre 45 günlük süreden sonra 
Meclis Genel Kuruluna indirseydiniz, bu hakkınızı 
kullanmadınız, lsullansaydinız» mantığına dayanıyor

sa, bu hakkın suiistimalidir. Komisyonlara ve baş
kanlara verilen yetkiler mutlak ve keyfî yetkiler de
ğildir. 

Esasen, iktidarın olumsuz tutumlarına şaşmamak 
lazımdır. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hedef 
ve stratejilerini ben görünce, sayın hükümeti, sayın 
iktidarı teşhis ettim. Artık onun yaptığı hiçbir şey 
benim için sürpriz olmuyor. Genellikle işçiler aley
hine, emekçiler aleyhine, geniş halk yığınları aleyhi
ne oluşturulan, hedeflenen politikalar orada açık ve 
seçik bellidir; saldırılar bellidir. Kazanılmış haklara 
saldırılar açık ve seçik bellidir. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı iktidarın işçi sınıfına, çalışanlar kesimine bakış 
açısının en bariz göstergesidir. 

Saygıyla arz ederim efendim. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykal. 
Şimdi de, aleyhte konuşmak üzere Sayın İlhan 

Aşkın, buyurun efendim. 

İLHAN AŞKİN (Bursa) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; Sayın Enver özcan arka
daşımızın 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 31 inci maddesinin 2 No. lu bendi ile 
alakalı değişiklik önergesi üzerine söz almış bulun
maktayım. 

Anavatan Partisi 1983 yılı Kasım ayında yüce 
milletimizin güven ve teveccühünü alarak iktidar ol
ma durumuna gelmiş ve hükümetini de kurmuştur. 
Yine, Hükümetimiz teşekkül ettikten sonra Sayın 
Başbakanımız Turgut özal tarafından 19 Aralık 1983 
günü bu Yüce Mecliste şu program okunmuş ve o 
programın 28 inci sayfasından birkaç cümleyi mü
saadelerinizle aktarmak istiyorum : 

«Kalkınmanın ilk şartı, belirli program ve hedef
ler çerçevesinde gayretle çalışmaktır. Ekonomik prog
ramların başarısı gösterilecek sabır ve fedakârlık ya
nında, çizilen yolda sapmalara gitmeden programa, 
dolayısıyla ekonomik gelişmeye istikrar kazandırılma
sına bağlıdır.» 

Yine 27 nci sayfada; «Memur ve işçilerin fatura
ya bağlanmış harcamalarının belirli bir nispeti vergi 
iadesi şeklinde kendilerine geri verilecek, ücretten 
alman vergiler zamanla azaltılacak, geçim indirimi 
değişen hayat şartlarına göre ayarlanacak, memur, 
işçi ve emeklilere ait gerçek ücretlerin sürekli iyileş
mesi sağlanacaktır.» 

Bir de yapılanlara bakarsak, 1985 yılı başından 
itibaren Gelir Vergisi dilimlerinde yüzde 5'lik bir 
azalma olduğu ortadadır. 
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Diğer taraftan, gerçek ücretlilerin vergilendirilme
lerinde uygulanan özel indirim miktarları da, geri 
kalmış yörelerden başlanmak üzere ve özellikle o yö
relerde çalışan insanımızı teşvik etmek amacıyla 3 ka
tma, 4 katma, 5 katına ve 8 katına kadar yükseltil
miş bulunmaktadır. Özel geçim indiriminin 4 500 lira 
olduğunu düşünürsek; bu 4 500 lira 5 katına kadar 
indirilen yörelerde aşağı - yukarı bugünkü asgarî üc
ret seviyesinde verginin vergi dışı kaldığını görmemiz 
şüphesizdir. Kaldı ki bunun yanında, Ücretlilere Ver
gi ladesi Kanun Tasarısı ile de bugüne kadar yüzde 
10 olan 30 bin liraya kadar geri ödemeler, görüşme
ye başlayacağımız yeni bir tasarı ile 25 bin liraya 
kadar olanlara yüzde 20'lik bir iade yapılması düşü
nülmektedir, ki bu da Devletin asgarî ücıetin çok çok 
üzerinde bir iade verdiğini ortaya çıkarmaktadır. 

Bu bakımdan, sadece asgarî ücretin vergi dışı bı
rakılması düşünüldüğü zaman, bunda sosyal adalet
çi bir gerçeğin olmadığını burada bir kere de ben 
ifade etmek istiyorum. Zira, bunu yaptığımız takdir
de, sadece memur ve işçilerimizi düşünmüş olacağız, 
ama emeklilerimizi düşünmemiş oluyoruz. İşte, ücret
lilere vergi iadesi ile Hükümetimiz bunu da düşün
müş ve dar gelirli, sabit gelirli durumunda olan emek
liler de sosyal adaletten nasiplerini alma durumuna 
gelmişlerdir. 

Her milletvekili için kanun teklifi hazırlamak 
yasal bir haktır; bunu münakaşasız kabul ediyoruz. 
Ancak, belli bir programla milletin huzuruna çıkan ve 
o program ile iktidar olan, hükümetini kuran parti 
grubu da kendi programında bulunan hedeflere var
mak için çalışmalar içinde olacaktır. Yoksa, muha
lefet gruplarının kendi programlarına uygun, ya da 
«Seçmene selam» şeklindeki kanun tekliflerine itibar 
edemeyeceğimizi lütfen kabul ediniz. 

Bu yüce çatı altında her milletvekili Anayasa ve 
içtüzük hükümlerine göre bulunmakta ve her kalkan 
parmak yüce milletimizi ve millî iradeyi temsil et
mektedir. Kalkan parmaklar, sayılan oylar hiçbir 
zaman otomatikleşmiş oylar değildir; yüce milletimi
zin teveccühüne ve güvenine mazhar olmuş bir prog
ramın doğrultusunda alınan kararların oylarıdır. Yü
ce milletimizin menfaatine olan tekliflerin de hiçbir 
zaman karşısında olmayız; bunu da yine çeşitli vesi
lelerle burada ortaya koymuş bulunmaktayız. Bun
dan kısa bir süre önce, Bulgaristan'daki soydaşları
mıza yapılan haksızlığın, oradaki sıkıntılı durumun 
dile getirilmesi için sayın muhalefet kanadından veri
len bir gizli oturum önergesi, Anavatan Grubu tara
fından da müspet karşılanmış ve bu çatı altında millî 

meselelerde iktidarla muhalefetin bir araya gelmesi
nin güzel örneği verilmiştir. 

Onun için ben, sosyal adaletçi olduğuna inandığı
mız ve dar gelirlilere, sabit gelirlilere, memurlara ve
rilecek her türlü haktan yana olduğumuzu bir kere 
daha ifade etmek istiyorum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Gösterdiniz, gösterdiniz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bütçe müzakere
lerinde katsayı görüşmeleri yapıldığı sırada, sayın 
muhalefet kanadının yine katsayıyı yeterli bulmayıp, 
yüksek bir teklifte bulunduklarını da hatırlayalım. 

Yine aynı katsayı konusunda Plan ve Bütçe Ko
misyonunda yapılan konuşmalar, tartışmalar sırasın
da bir sayın bağımsız üye de, «Bu katsayı meselesi 
geldiğinde, ücretlilere birtakım menfâatler sözkonusu 
olduğunda, her devirde sayın muhalefet verileni az 
bulur ve daima seçmene selam göndermeyi düşünür» 
demiştir. Demek ki, sayın muhalefetin bir görevi, za
man zaman seçmene selam göndermek oluyor. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sizin gibi işverenlere selam göndermiyoruz. Siz işve
renlere selam gönderiyorsunuz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Geliniz, millet 
menfaatine olan her konuda birleşelim ve memleket 
gerçeklerine göre de verileni elbirliğiyle verelim. Böy
lece, sadece seçmene selam mahiyetinde olacak olan 
önergelerin Anavatan Grubu olarak ve milletvekili 
olarak şahsen karşısında olduğumuzu bir kere daha 
ifade ediyor, yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 

ALI BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, sataş
ma var. Muhalefete, «Seçmene selam vermek maksa
dıyla bu gibi önergelerde bulunuyor» deniliyor. Bu
nu müsaade edin değiştirsinler; seçmenin ıstırapları 
dile getiriliyor, seçmene selam değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, tavzih etmiş olu
yorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de önerge lehinde ko
nuşmak üzere Sayın Enver özcan, buyurun efendim. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; ben, seçmenden önce sizlere selam de
mek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkış
lar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Seç
mene mi? 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Hayır, her şeyden 
önce seçmenlerimizin saygıdeğer vekillerine. 
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Sayın üyeler, 28.12.1983 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğumuz sözko-
nusu kanun teklifimiz, aradan 1,5 yıl zaman geçme
sine rağmen, gerekli teknik komisyon gündemine git
mediği gibi doğrudan Genel Kurula, yüce milletimizin 
siz sayın vekillerinin değerlendirmesine sunulmakta
dır. 

Gecikmiş, hem de çok gecikmiş olmasının dışın
da, böylesi, yani doğrudan Genel Kurula gelmesi belki 
daha da isabetli olma şansı doğurabilir bu teklifimiz 
için. Çünkü, çok geniş bir çalışan vatandaş kitlesini 
ve bunların da en düşük ücret alanlarını ilgilendiren 
bir tekliftir. Konuyu yakından bilen ve gören, her 
türlü yakınmalara her gün şahit olan biz milletvekil
lerinin, teknik komisyonlarda tartışma ve görüşmelere 
yen bırakmayacak şekilde konunun açık olduğunu bil
diklerine inanıyorum ve bu kadar açık ve acıklı bir 
konuyu doğrudan çözüme bağlama fırsatını böylece 
bulduğumuzun idraki içinde olduğumuzu da takdir 
ediyorum. 

Sayın üyeler, bu tasarıyla biz, tüm milletvekille
ri asgarî ücretin vergi dışı tutulmasını kararlaştırmak 
durumundayız. Vicdanlarımızın, aklı selimimizin ve 
bu yüce çatı altında bulunmaklığımızın bir gereğidir 
bu. Her şeyden önce asgarî ücreti gerçekten asgarî 
ücret kılmak gerekir benim kanımca. Hepimizıin tak
dir edeceği üzere asgarî ücret, adı üstünde, insanın 
yaşamını, hayatını, fiziksel varlığını sürdürebilmesi için 
zorunlu olan bir ücrettir. Bu miktarlardan herhangi 
bir vergi kesilmesi, dikeyle, mantıkla ve insafla bağ
daşamaz. Çünkü zorunlu ve gerekli minimum bir 
miktardan kesinti yapılması, o ücretlinin fiziksel var
lığının tehlikeye atılması demektir. Bugün 20 küsur 
bin Türk lirası olan asgarî ücretin, daha kesin bir ve
riyle, brüt 24 500 Türk lirası kadar olan asgarî üc
retin vergi dışı bırakılması önerimizi hükümet, 1983 
sonlarında çeşitli yorumlarla, ek gelir yolları bulaca
ğını söyleyerek benimsemez bir tutum içerisindeydi. 
Faturalı yaşam yoluyla vergi oranlarının birkaç puan 
indirümesi ve benzeri yollarla bu net asgarî ücretin 
belli oranlarda yükseltileceğini vaat etmişti ve ger
çekten de bu uygulamalar doğrudur, gerçektir ve 
1983 sonlarından beri asgarî ücret belli oranlarda 
yükselmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) Doğrudur, 
gerçekleri kabul ederiz arkadaşlar. 

Ne var ki, aynı dönemde, yani 1983 sonlarından 
bu yana enflasyon ortalama yüzde 50 oranında arttı
ğına göre - 1 yıl üzerinden hesap ediyorum - bu de
mektir ki, asgarî ücrete çeşitli yollardan yapılan ek-
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lemelere rağmen, asgarî ücretliler reel gelirlerinin 
yüzde 50 kadarını kaybetmiş, yitirmiş durumdadırlar. 
Bu durumda, eğer teklifimiz bugün kabul edilecek 
olursa, biz sadece ve sadece 1,5 yıldan beri yitirilen 
reel alım güçlerine, belki kavuşturabileceğiz asgarî 
ücretlileri; bunu yapmak da hepimizin bir borcudur. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü şartlarda asgarî üc
ret alan 1 kişinin tek başına - çocuklu ve evli oldu
ğunu hesap etmeyelim - iinsan gibi demiyorum; ama 
sadece fiziksel varlığını sürdürebilecek bir biçimde ya
şaması mümkün müdür? Hele evli, çoluk çocuk sa
hibi olursa, bunun takdirini sizlere bırakıyorum. El-
betteki bu rakam gülünç; hayır, gülünç değil, acıklı, 
utanç verici bir ücrettir, bunu hepinizin takdir ettiği
ni biliyorum. İşte bunun içindir ki, asgarî ücretin ver
gi dışı tutularak, belli bir düzeye, adına yaraşır bir 
duruma getirilmesi için tüm milletvekillerinin ittifak 
edeceğini umuyorum. 

Sayın üyeler, unutmayalım ki bugün kira gelirin
den 30 bin liraya kadar olan bir bölüm vergi dışı 
tutulabilmektedir; bir servet geliri olan kira gelirin
den; ama ne yazık ki emek geliri olan asgarî ücret 
(ki o ücret bu miktarın yarısıdır) maalesef vergi dışı 
tutulmuyor; çok acıklı bir durum. (HP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın üyeler, bir başka açıdan, toplumsal düze
nimizin ve rejimimizin selameti açısından da bu tek
lifi benimsemek durumundayız. Takdir edersiniz ki, 
hükümetin izlediği tek boyutlu politika geniş halk kit
lelerini ve giderek toplumumuzu umursanmak isten
meyen; ama gerekli dikkat, ilgi ve özen gösterilmez
se sosyal patlama noktasına götürebilecek niteliktedir. 
Gerçekten de politikayı sadece ekonomiye indirge
yen, ekonomiyi de sosyal içerikten, yani insan unsu
rundan soyutlayan bu nitelikleri ile de «ekonomizm» 
adı verebileceğimiz tek boyutlu bir uygulama içinde 
bulunan hükümet, olayları tek bir açıdan değerlendi
rerek, kendi anlayışı çerçevesinde bazı haklı gerekçe
ler, bazı kısmî başarılar ileri sürerek bu uygulamala
rından sapmak istemeyebilir; Meclis çoğunluğu da 
ilk bakışta bunu doğal karşılayabilir. 

Sayın üyeler, ne var ki geniiş halk kitlelerini da
yanılmaz geçim zorluklarına sürükleyen, vatandaşla
rımızı yaşamını sürdürmesi için zorunlu ihtiyaçlarını 
bile karşılayamaz duruma sokan ekonomizmin, ba
zı kısmî dengeler kurayım derken, toplumumuzda ye
ni ve derin dengesizlikler ve huzursuzluklar yarattığı 
da bir gerçektir. Bir başka gerçek de, bu durumda 
yüce Meclis olarak kendi varlık nedenimizin de orta
dan kalkabileceğidir; bunu gözden uzak tutmayalım. 
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Bugün yalnızca büyük kentlerde değil, taşrada, 
kasabalarda bile evine ekmek alamayacak durumda 
olduğu için hırsızlık yapabilen, intihara kalkışan ve 
edep dışı yollara sapan vatandaşlarımızın sayısı gi
derek artmaktadır. Toplumu toplum yapan tüm de
ğerlerimiz çürümektedir, toplumumuzun değer siste
mi yozlaşmaktadır, toplum dokusu çözülmektedir. 

Asgarî ücret adı altında bir ücretle çalıştırılan yurt
taşlarımızın, fiziksel varlıklarını sürdürebilmek için ne 
denli mücadele verdiklerini, sefaletin pençesinde na
sıl kıvrandıklarını burada anlatmayacağım. Fakir fu
kara edebiyatı yapmaya hiçbirimizin ihtiyacı yok sa
yın üyeler; ama benim burada özellikle üzerinde dur
mak, özellikle vurgulamak istediğim şu noktadır : Bu 
durumda yurttaşlarımızın mutsuz, umutsuz, güven
siz, küskün ve suskun bir insan kitlesi oluşturdukları
dır. Bu kitlenin suskun kalması, aslında asil ve sa
bırlı bir milletin evlatları olmalarından ileri gelmekle 
birlikte, bu suskunluk, takdir edersiniz ki, son derece 
tehlikeli olabilecek bir suskunluktur. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Ne demek isti
yorsun sen? 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Suskunluğun ve 
sabrın da bir sınırının olduğunu unutmayalım demek 
İstiyorum. Bu kitlenin suskunluğunun, bir anlamda ne 
yaptığının, ne yapacağının pek kestirilemez olması gibi 
bir tehlike taşıdığını söylemek istiyorum. Bu suskun
luk, aynı zamanda bir küskünlüktür demek istiyorum; 
devlete küskünlük, hükümete küskünlük, dolayısıyla 
bizlere, yüce Meclise karşı küskünlük. Zaten bütün teh
like de bunda yatmaktadır. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Belki mem
nunluğundan susuyorlardır. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Umut ederim, 
umut ederim ki çok memnun olsunlar Sayın Bakanım. 

Çünkü, devletine küsen, bizlerden medet bekleme
yen kitlelerin ruh hali, giderek toplum düzenine, re
jime, demokrasiye karşı bir güvensizliğe, inançsızlığa 
dönüşme tehlikesini doğurabilir. 

İşte sayın milletvekilleri, halkımızın rejime, de
mokrasiye olan inancının sarsılmaması, tersine bu inan
cın güçlenmesi için, biz bu yüce milletin gerçek tem
silcileri olarak topluma bir güvence vermek, bir ümit 
vermek fırsatını elimize geçirmiş bulunmaktayız. 

İnsanlarımızı kaderleriyle baş başa bırakmadığımı
zı, dertlerine karınca kararınca, imkânlar dahilinde çö
züm getirdiğimizi kanıtlamak, bunu göstermek duru

mundayız. Pahalılığın yanı sıra, vatandaşlarımızın bir 
de bu kış, doğanın karakış kâbusu altında inlediği 
bu ortamda, asgarî ücretin vergi dışı bırakılması ka
rarımız, sadece asgarî ücretlilere değil, psikolojik yan-
kılamalarıyla tüm toplum kesimlerini - etkisi altına 
alacak ve bunlara bir ümit şırınga edecektir, temsil
cilerine, yüce Meclise olan güvenlerini artıracaktır 
ve toplumsal huzurun kök saunasına, gerginliklerin ve 
kötümserliklerin giderilmesine büyük katkıda bulu
nacaktır. Buna hükümet ve Meclis olarak hepimizin 
büyük ihtiyacı var. 

Sayın üyeler, teklifimizin takdirinize ve onayınıza 
mazhar olması, aynı zamanda bu yüce Meclisin bi
rinci misyonu olan demokratikleşme sürecinin güçle
nip hızlanmasına da önemli katkıda bulunacaktır. 
Demokrasi, sosyal, ekonomik ve siyasal olmak üzere 
3 ayak üzerinde durduğuna göre, ya da bir başka 
deyişle, demokrasinin 3 yönü olduğuna göre, asgarî 
ücretin vergi dışı tutulması kararımız, demokrasinin 
sosyal ve ekonomik yönlerinin, sembolik ölçüde de 
olsa, geliştirilmesine bir işaret oluştururken; muhale
fetten gelen bir teklifin kabul edilmesiyle demokrasi
nin siyasal yönü de umut verici bir görünüm kazana
caktır. 

Gerçekten de, siyasal demokrasinin başta gelen 
koşullarından birisi, iktidarla muhalefetin diyalog 
kurması, hoşgörü içinde asgarî müştereklerde birleş
mesi olduğuna göre, iktidarıyla ve muhalefetiyle bu
gün üzerinde birleşeceğimiz, birleşmek zorunda oldu
ğumuz ve birleşmek için her türlü koşulun bir araya 
geldiği bir asgarî müşterek işte huzurlarınızda. Bu as
garî müşterek, asgarî ücrettir sayın üyeler. 

Gelin, anlaşalım, birleşelim, gönüllere bir nebze 
de olsa ferahlık vermek için, toplumun huzuru ve ba
rışı için, demokrasimizin geleceği için bu teklife 
«Evet» diyelim. Bu bekleyiş ve düşünce ile hepinize 
en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özcan. 
Bu, doğrudan doğruya gündeme alma önergesinde 

lehte ve aleyhte konuşmalar tamamlanmıştır. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Aleyhte bir eksik konuşuldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN —v Lehte veya aleyhte konuşmak iste
yen varsa söz veriyoruz. 

Konuşmalar tamam olmuştur efendim. 
Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... 
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Efendim, sonradan gelenler olduğu için bir karı
şıklığa meydan vermemek üzere oylama ayağa kal
kılarak yapılacaktır. 

IV. — Sİ 

1. — TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan 1 
başkanvekilliğine seçim 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizin 
seçim kısmına geçiyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanın
da açık bulunan ve içtüzüğümüze göre Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grubuna düşen 1 başkanvekilliği için 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubunca Rize Millet
vekili Sayın Turgut Halit Kunter aday gösterilmiştir. 
içtüzüğümüze göre onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 
nun, pancar ürününe uygulanan fiyat farkına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6J283) 

BAŞKAN — Gündemin sözlü sorular kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, Balıkesir Milletvekili Mustafa Ço-
lâpçıoğlu'nun, pancar ürününe uygulanan fiyat far
kına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesinin görüşmesi Sayın Çorapçıoğlu izinli ol
duğu için ertelenmiştir. 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Se-
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) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki soru 15 gün, 3 ün
cü sıradaki soru da 20 gün mehil istendiği için erte
lenmişlerdir. 

4. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Ma
nisa - Karakurt Barajı projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın cevabı (6/252) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Manisa Milletvekili 
Isımet 'Turhangil'in M'ariisa - Karakurt Barajı proje-

Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar efendim... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 

Sayın Kunter Meclis Başkanvekili seçilmiştir. (Al
kışlar) Sayın Kunter'i kutlar, bu yeni görevinde ba
şarılar dilerim. 

2. — Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda 
açık bulunan 1 üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Gündemimizin seçim kısmında 2 
nci husus olarak, Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yon unda açık bulunan 1 üyelik için Halkçı Parti Gru
bunca Hakkâri Milletvekili Sayın Lezgin Önal aday 
gösterilmiştir. Onayınıza sunuyorum : Ka'bul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın önal'ı kutlar ve basanlar .dilerim. 

sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi yer al
maktadır. 

Saym ismet Turhangil?. Buradalar. 
Soruyu cevaplandıracak sayın balkan?. Buradalar. 
\Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından sözlü ola

rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.-
İsmet Turhangil 

Manisa Milletvekili 
Manisa'nın Karakurt Boğazından ovaya karışıp 

Soma Boğazından ovayı terk eden Bakır Çay; mansa-
ba doğru meylin azlığı, yatağının yetersizliği ve akı
şı güçleştiren köprülerden taşkınlar olmakta, yakla
şık 20 bin dekar arazi zarar görmektedir. Bu durum 
nazarı dikkate alınarak 1967 yılında D31 tarafından 
Karakurt Baraj projesi hazırlanmış idi. 

1. 1985 programına dahil edilmiş midir?. 
2. Bu proje hakkında ne düşünülmektedir?. 
3. 1967 yılında hazırlanmasına ve 1 inci sırada 

elmasına rağmen neden bugüne kadar yapılmamıştır?. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, sayın 
ım'illetvekiHeri; Sayın İsmet Turhangil tarafından Sa
yın Başbakana sorulan ve (Sayın Başbakanca tarafım
dan cevaplandırılması uygun görülen Manisa - Ka
rakurt Barajıyla ilgili sözlü soruya cevaplarımı arz 
ediyorum. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Manisa'da Bakır Çay üzerinde Karakurt Baraj ıy-
la ilgili planlama çalışması 1965 yılında tamamlan
mıştır. Bu planlama çalışması neticesinde gerek baraj 
gölü altında yerleşim yeri 'kalması, gerekse su altın
da kalacak arazinin çok iyi tütün ürünü vermesi ne
deniyle, bu barajın yapılmasının ekonomik olmaya
cağı kanaatine varılmış ve bu 'barajın yapılmasından 
vaz geçilmiştir. 

Bakır Çay havzası yeniden ele alınarak, 1970 yı
lında bu havza ile. ilgili bir mastır plan hazırlanmış
tır. Bu plan uyarınca Bakır Çay üzerinde Seyisler 
Barajı yapılmış olup, Bergama Kestel Barajının in
şaatına ve buna paralel olarak sulama tesislerinin ya
pımına da devam edilmektedir. 

Bu baraj 1986 yılında tamamlanacaktır. Bu ara
da, taşkınları önlemeye matuf Balkır Çay yatak dü
zenlemesi projesi planlama çalışmaları da 1985 yılı iş 
programında yer almaktadır. Ayrıca, 1983 yılında Ba
kır Çay Kınık planlaması yapılmış olup, bu planla
maya göre ileriki yıllarda bazı barajların yapımı ci
hetine de gidilecektir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibinin ilave edeceği bir husus var mı efen

dim?. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Bölge hakkın

da kısa bir bilgi vermek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — -Bölge değ'l, soru hakkında diyeceği
niz varsa buyurun efendim. 

ÎSMET TURHANGÎL (Manisa) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer milletvekilleri; Sayın Bakanımızın 
açıklamalarını dinledik. Yalnız, ben bu arada ıbu böl
ge hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum; bu 
kadar 'basit bir olay değil. 

Manisa'nın Karakurt Boğazından ovaya karışıp, 
Soma Boğazından ovayı terk eden Bakır Çayı üzeri
ne kurulacak olan bu barajın projesi, gerçekten 1965 
yilında Devlet Su İşleri tarafından hazırlanmıştı. 

Karakurt Boğazından itibaren mansaba doğru 
meylin azlığı, Bakır Çay yatağının yetersizliği, akı
şı güçlendiren köprüler nedeniyle taşkınlar olmakta, 
her sene yaklaşık 20 bin dekar arazi zarar görmekte
dir. Kış ve ilkbahar taşkınları sırasında Bakır Çayın 
suları ovaya yayılmakta, senenin ısı ve yağış duru
muna göre ovadan günlerce de çekilmemektedir. (Bun
dan dolayı toprak, haziran ayının ortalarına doğru 
tava gelebilmekte, böylece taban suyunun yükselme
sine feyezana ve geç ekim yapılmasına neden olmak
ta; verin ve kalite düşüklüğü yanında, kışlık ekim

lerde kök çürüklüğüne kadar varan ve ekim yapama
ma veya yeterli yetişme süresi olmadığından da, ba
zı ürünlerin ekilmesine mani teşkil etmektedir. Her 
ne kadar bugün sulama suyu olarak yeraltı suyu kul
lanmakta ise de, bazı yerlerde suyun- bulunamaması, 
Bakır Çayın minumum debisi de ova için yetersiz ol
duğundan, Süleymanlı, Ovaköy kesimlerinde yaz ay
larındaki sulama çalışmalarından Kırkağaç, ıSoma, 
bundan da biraz Kınık ovalarının sulanması için kay
nak olamamaktadır. Kaldiki, yeraltı sulamacılığı son 
derece pahalı ve sınırlı bir sulama yöntemidir. 

Bölge halkı bu proje sayesinde kıraç arazilerini 
taban arazilere dönüştürebilecek, bölge, kültür bitki
lerini yetiştirebilecek ve bir yılda 2 üretim yapma ola
sılığı elde edecek idi. Proje, aynı zamanda 2,5 ranta-
biliteye sahiptir. Bugüne kadar geçen 17 yıl içerisinde 
bu rantabiliteden düşük proje yatırımları gerçekleşti
rildiğine göre, bu projenin neden iptal edildiğimi an
lamak da mümkün değildir. Böyle bir rantabiliteye 
sahip olması yanında, ovanın potansiyelinin yüksek
liği de projeyi son derece önemli kılmaktadır. Bu 
projeyle bölge tarımı yanında, bölge ekonomisi de 
iyileşecek idi ve böylece de bölge büyük ölçüde çözüm 
bulacak idi. Barajın hidroteknik yanından daha ağır
lıklı olan yanı, bölgenin sulanmasıdır. Projeyi mali
yet açısından incelediğimizde büyük malî yönü ol
madığı gözlenecektir. Rantalbilite hesapları yapıldığın
da, memleket ekonomisine kazandıracağı değerlerin, 
kaybettiği değerlerden çok fazla olduğu da gözlene
cektir. 

Projeyi incelediğimizde bu projeyle; 
1. Yeni ve kârlı tarımsal üretim imkânı doğa

cak, bölgede ekilen tütün ekim alanları yeni alanlara 
yayılırken, kalitenin düşmesi önlenmiş olacak idi. 

2. Kavun ile münavebeye girecek yeni ürünlerin 
ekilebilme olanağı doğacak, kavunun verim ve kalite 
açısından iyileşmesi sağlanacak idi. 

3. Erken ekim ve sulama olanağı sağlanacağın
dan, pamuk gibi kültür bitkilerinde verim ve kalite 
açısından da önemli artışları sağlanacak idi. 

4. Tarla domatesi, sebzecilik ve meyvecilik gibi 
kârlı üretim sağlanacağı gibi, 2 nci üretimi gerçekleş
tirilebilecek idi. 

5. Bölgede bulunmayan hayvancılıkla birlikte ye
ni bitkilerin üretimine ağırlık verilecek idi. 

6. Bu tarım üretimi ile tarıma dayalı sanayi te
sisleri güncelleştirilecbk, bu proje iile Akhisar'ın Sü-
leymanlı'sı, Kırkağaç, Soma, Kınık, Bergama ve Di
kili ovalarına hayat gelecek idi. 
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Proje, o 'kadar büyük boyutlu da değildir. Eğer 
bunu 'bu yönden de araştırır isek, 1 Amerikan Doları 
1967 yılında 12 TL. iken, 'bugün 484 TL.'ye yükselmiş 
ve 38 misli 'bir değer artışı ortaya çıkmıştır. Bugünkü 
proje eğer iptal edilmeseydi, 260 milyona mal ola
cak 'idi ve çok 'büyük 'bir rakam da değildi. 

Bölge için fevkalade önemli olan bu projenin ip
taline gerçekten çok üzüldük. Bölge halkı bundan çok 
şeyler bekliyordu; ama iptal edilmiş. 

Sözlerimi burada noktalarken, Yüce Meclise say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turhangil. 

4 üncü sıradaki soru cevaplandırılmıştır. 
5. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, ilk 

ve ortaöğretimi aynı binada yapan okullara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/254) 

BAŞKAN — 5 indi sıradaki soruyu Tüzüğümüz ge
reğince erteliyorum. 

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

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki sözlü soruyu 15 gün 
mehil istendiği için erteliyorum. 

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

BAŞKAN — 7 noi sıradaki sözlü soru 20 gün me
hil istendiği için ertelenmiştir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Süresi 
doldu »Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hangi süre bitmiştir diyorsunuz Sa
yın Nalbantoğlu; hangi sıradaki soru?. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 7 nci 
sıradaki sorum efendim. 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki sorunun mühleti bi't-
mamiş efendim, buradaki kayıtlara göre 20 gün me
hili!. 

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

BAŞKAN — 8 inci sıradaki sözlü soruya geçiyo
ruz. 

Sayın Fırat, burada mı efendim?. Yoklar. 
Sayın Balkan?... Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiş

tir. 

ı 9. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Etibank'ın 
I verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/270) 
BAŞKAN — 9 uncu sıradaki soruya geçiyoruz. 
Sayın Edip özgenç?... Buradalar. 
Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, ziraî kredi faizlerinin yükseltilme nedenle
rine ilişkin Dffvlet Bakanı ve Başbakan yardımcısın-

I dan sözlü soru önergesi (6/271) 

BAŞKAN — 10 uncu sıradaki soruya geçiyoruz. 
Sayın Sökmenoğlu?... Buradalar. 
Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?... Yok. 
»Soru ertelenmiştir. 
/ / . — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Çayırhan 

bölgesindeki soda madeninin işletme hakkına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 

U ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın 
cevabı (6/272) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Edip özgenç'in, Çayırhan bölgesindeki soda ma
deninin işletme hakkına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Edip özgenç?... Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?... Bu

rada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Aşağıda sunmuş 'bulunduğum sorularımın Sn. Ener

ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması için gerekli işlemin yapılmasını say
gılarımla arz ve istirham ederim. 

Edip özgenç 
İçel Milletvekili 

L Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 
Çayırhan bölgesinde kömür rezervi çalışmaları ya
parken çok zengin bir tabiî soda (Trona) rezervi sap
tandığını bu soda işletmesi ile ilgili olarak Etibank 
ile bir yabancı firma olan FMC atasında 30 Mayıs 
1984 tarihinde bir anlaşma imzalandığı hususu doğru 

mudur?. 
2. Etibank Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulun

dan geçirilen bu anlaşma, Devlet Planlama Teşkila
tına gönderilerek, planlamanın görüşü istendiği halde, 
bu görüş gelmeden 12 Temmuz 1984 tarihinde Çayır-
han'da tabiî soda işletmesi kurulduğu doğru mudur?. 

I 3. 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasa-
| sının 1 inic maddesinin (b) bendi yabancı sermaye-
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nin ancak TüıJk özel teşebbüsüne açık bulunan saha
larda yatırım yapabileceği hükmüne göre tabiî soda için 
yabancı bir firma ille anlaşma yaparak yasalara ay
kırı hareket yapılması karşısında ne gibi ibir işlem ya
pılmıştır?. 

BAŞKAtN — Buyurun ISayın Balkan. 

'BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ÎSMAİL 
SAFA GlIfRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
îmlifetvekıilıleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının 
vekii olarak soruyu cevaplandırmak üzere karşınız
dayım. 

Çayırhan Trona Projesi konusunda özet bilgiler: 

1979 yılında MTA Gene} Müdürlüğünce, Beypa-
zan'nda sürdürülen linyit kömürü sondaj çalışmala
rında trona ya rastlanmıştır. Daha sonra sondajlar bu 
yöne kaydırılmış ve önemli trona yatakları bulun
muştur. MTA raporlarına göre, bugüne kadar yapı
ttan aramalarda 124 milyon ton görünür rezerv tespit 
edilmiştir. Arama faaliyetlerine devam edilmekte 
olup, veriler bu rezervin artacağı istikametindedir. 
Trona, bildiğiniz gibi, bir çeşit-tabiî sodadır. 

Trona yatakları büyük ölçüde kömüre uygulanan 
yeraltı işletme metotlarıyla lişletitoektedir. Burada 
maden çıkarma randımanı, ımetoitlara bağlı olarak 
yüzde 45 ila 75 arasında değişmekte tiken, Amerika' 
da geliştirilen çökelti •madenciliği metodu ile randı
man yüzde 100'e erişehilımekıtedlr. 

Çayırhan Trona Projesi, yılda 750 bin ton soda 
külü üretimini hedef almaktadır. 

Şimdi soruların cevaplarını arz ediyorum. 

1 inci sorunun cevabı: Etibank ile yabancı firma 
odan F M C (FOOD-MAOHfNıERY-CHEMİCALS 
CORPORATION) arasında Beypazarı yöresinde bu
lunan tabiî soda, tronanın rafinasyon bölümünün 
yabancı sermaye işfliraikli Türk özel teşebbüsünün de 
iştirakiyle anonim şirket kurulmasını hedefleyen bir 
çerçeve anlaşması 30 Mayıs 1984 tarihlinde imzalan
mıştır. 

2 nci sorunun ceva'bı: Devüöt Planlama Teşkilatı 
Yabancı (Sermaye Dairesi Başkanlığının uygun görü
şü, 17 Temmuz 1984 'tarihinde alınmış ve madenin 
Ebibankça işletilmesini ıbeminen Beypazarı Tabiî So
da işletmeleri Müessesesi Müdürlüğü ;1 Ocaik 1985 
tarihinde resmen kurulmuştur. 
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3 üncü sorunun cevabı: Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanununun 1 inci maddesi (b) bendi hükmüne 
göre, yasalara aykırı bir durum mevcut değildir. 
Türk özel teşebbüsü sentetik prosesle Mersin'de 
soda üretmektedir. Kanun gereği tabiî soda tronanın, 
madenoiiik yönünden işletilmesi devlet eliyle, yani 
bizzat Etibankça ve yabancı sermaye katkısı alımak-
ısızın yapılacak rafinasyon ve pazarlaması ise, kuru
lacak şirket marifetiyle gerçekleştirilecektir. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür -ederim Sayın Bakan. 
Sayın Özgenç, ilave edeceğiniz bir husus var mı? 
EDİP ÖZGENÇ (tfçel) — Teşekkür ederim efen

dim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
12. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Çayırhan 

kasabasında kurulacağı iddia edilen soda tesislerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

13. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Bingöl İli 
Özel İdaresine ait «KÖS» kaplıcalarının ihalesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/274) 

BAŞKAN — 12 nci sıradaki sözlü soru, 15 gün 
mehil istendiği için; 13 üncü sıradaki sözlü soru 
da, Sayın özgenç'e ait olduğu için, içtüzüğümüz ge
reğince ertelenmiştir. 

14.x — Şanlıurfa Milletvekili Veciht Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İlindeki kamu kuruluşlarının başka illere 
nakledilişine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/275) 

BAŞKAN — 14 üncü sıradaki sözlü soru 15 gün 
mehil istendiği için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 15 inci sıradaki sözlü soru 15 tgün 
mehil istendiği için ertelenmiştir. 

16 ncı sıradaki sözlü soruya geçiyoruz. 
16. — Malatya Milletvekili Fahri Şahin'in, şe

ker ihracatı nakliye ihalesinde usulsüzlük yapıldığı 
iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/278) 

BAŞKAN — ISayın Fahri Şahin?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.-. Yok. 
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Sözlü soru erteü'enimiîşltıir. 
17. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'tn, 1402 

sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi (6/279) 
'BAŞKAN — 17 nci sıradaki sözlü soru '15 gün 

(mehil istendiğinden ertelenmiştir. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

'/. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlü
ğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (1/520) (S. Sayısı : 253) (1) 

BAŞKAN — Gündemdin «(Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer Itşjler» kısmı
ma geçiiyoruz. 

1 inci sıradaki 253 sıra sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin de
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oy

larınıza sunuyorum': Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... (Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Tasıarının tümü üzerinde söz isteyenler?.. 
(Halkçı Parti Grubu adına Sayın Emirbayer. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
'Buyurun Sayın Emirbayer, 

HiP GRUBU ADINA DURCAN BM URBA YER 
(llzmıir) — Sayın Başkan, 'değerli milletvekilleri; Top
rak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün kuru
luş ve görevleri hakkında Hailkçı Parti Grubu adına 
ısöz almış bulunuyorum. 

Bilindiği üzere, daha 'önce Toprak ve Tarım Re
formu Ihizmetlerinli yürütmek üzere, Toprak ve1 Ta
rım Reformu Müsteşarlığı isminde, Başbakanlığa 
bağlı bir kuruluş vardı, öziaıl Hükümetinin işbaşına 
gölmesiyle birlikte, bu teşkilat kaldırılmış, yerine 
2680 sayılı Yetki Kanununa, 174 ve 190 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelere dayanılarak, 8.6.19-84 
(tarihli ve 224 ısayıılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur. 'Burada hemen akla gelen soru şudur: 

(1) 253 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

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

BAŞKAN — 18 inci sıradaki sözlü soru da 15 
gün mehil islendiğinden ertelenmiştir. 

'Böylece gündemimizde yer alam «Sözlü Sorular» 
kısmı tamamlanmıştır, 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Toprak ve Tarım Reformu (Müsteşarlığı neden kaldı
rılmıştır ve yerine yeni bir genel müdürlük neden 
kurulmuştur? 

Sayın milletvekilleri, genel gerekçeye de baktı
ğımızda bu sorunun cevabını bulmak mümkün ol
mamaktadır. Her ne hikmettense, hükümet «Yeni
den düzenleme» sloganı adı altında mevcut, oturmuş 
müesseseleri berbat etmeyi itiyat haline getirmeyi 
metot saymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi hükümete soruyorum; 
mevcut ımüsıteşarıîığı neden kaldırdınız? Müsteşarlığı 
kaldırıp genel müdürlük kurmakla personel, bina, 
araç ve gereç yönünden ne gibi ;tasarruf sağladınız? 
Bizim değeri emdirmelerimize göre, hiçbir tasarruf 
sağlanmamıştır. Üstelik, genel müdürlüğe bakanlık 
kuruluşlarından bir kısım personel kaydırılmak sure -
tiyle, genel müdürlükteki personel sayısı müsteşarlık 
dönemindeki personel sayısının üsıtüne çıkarılmıştır. 
Bu düzenlemeyle Cumhuriyet tarihinde Örneği görül
memiş uygulamalar yapılmıştır. 

Bu anormal uygulamalara bir örnek vermek işiti
yorum. Toprak ve Tarım Reformu (Müsteşarı olan 
kişi, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü 
tedvirle görevlendirilmiştir. (Bir müsteşarın bir ge
nel müdürlüğü tedvirle görevlendirilmesi, iktidar de
yimiyle elmalarla armutları birbirine karıştırmasının 
tipik bir örneğidir. 

iSayın milletvekilleri, personel istihdamı bakımın
dan dikkati çöken diğer bir konu da, genel müdür 
ve genel müdür yardımcılarının ve diğer personelin 
aradan aylar geçmesine rağmen, asaleten atanama-
malarıdır. Bu nevi görevlerin uzun süre vekâlet veya 
hükümet tarafından uydurulan ve her ne esbeple ise, 
pek fazla itibar edilen tedvir müessesesiyle yürütül
mesi son derece sakıncalı bir uygulamadır. Bu nevi 
idare-i maslahattan, uygulamalardan vazgeçilmesini 
hükümete tavsiye ederiz. 

224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Top
rak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü olarak 
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saptanan teşkilat iismlinin Tarım Onman ve Köyişlerd 
(Komisyonunda Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
alarak değiştirilmesi son derecede yanlıştır. Toprak 
ve Tarım Reformu Kanununun adını ve dçeriğini 
sulıandıranlıar şimdi de teşkilatın adım sulandırmayı 
'bir marifet saymışlardır. 

Tanım Reformu kavramı, çok geniş kapsamlı bir 
kavramdır; tarım sektörünün tümünü, bütünü fflgi-
lendirir. Halbuki bu teşkilat tarafından uygulanacak 
kanunun 'adı «Sulama Alanlarında Arazi Düzenle
mesine Dair Tarım Reformu Kanunudur.» öyleyse 
kanunla ve bu kanunu uygulayacak teşkilatın ismi 
çdlıişki haılindedir. Oldu olacak bu teşkilat içinde 
«Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesi Genel Mü
dürlüğü» isminin uydurulması bir yönüyle isabetli 
olurdu. Böylesine yanlış başlanan bir kuruluş için 
yeni değerlendirmeler yapmayı gerdksıiz buluyoruz. 

ıSayın milletvekilleri, ibu haliyle genel müdürlü
ğün, «Tarım Bakanlığını çiile yumağı haline getiren
lerin» beklediği hizmetleri vermesi içlin zamana ihti
yâç vardır. Ancak, bozuklukları gördükçe yeni dü
zenlemeler yapmak bir anlayışın tatbikatıdır. 

Bu görüşten hareketle aksaklıkların Meride dü
zeltileceği umudumuzu muhafaza 'ediyoruz. (Reform 
yapacak bir kuruluşun reformist bir yapıda olması, 
aktif ve üretken olması gerekir. 

Bu yasanın, böyle bir yaıklaşımı getirmesi dile
ğiyle hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Emirbayer. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tasarının tümü üze

rinde şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
parlamentoya intisap ettikten sonra insan istemese 
de, zaman zaman kangren olmuş bazı yaraların üze
rine gitmek ve dolayısıyla bunları dillendirmek mec
buriyetini hissediyor. Elbetteki parlamenter olmanın 
verdiği sorumluluktan mütevellit yara ne kadar bü
yük ve derin olursa veya ne kadar tiksindirici olursa 
olsun, olayların üzerine objektif gitmek ve dolayısıy
la görevi o objektivite içinde yapmak şarttır. Çünkü 
yemin edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bugün tartışacağız, madde
leri üzerinde konuşacağız ve bugün sonunda kanun
laştıracağız. Neyi biliyor musunuz? Müsaade ederse
niz, saham olmamasına rağmen, Türkiye'de - Devlet 
memuriyetine devam ederken - neden acaba toprak 
reformu kanunları kadük olmaktadır diye merak 

saiki ile yaklaşık 2,5 sene kadar bir süre araştırma 
yaptığım için konuya bir hayli yakından vakıfım. 
Derttir, gerçekten kangren olmuş bir yaradır ve çö
zümlenmesi hemen hemen imkânsızdır. 

Sayın milletvekilleri, inanınız yeni hükümet ku
rulduğunda, yani parlamento teşekkül edip - seçim
ler sonunda - göreve başladığımızda hükümetin ku
ruluş tarzında vermiş olduğu görüntü itibariyle bir 
noktada çok kısa bir süre biraz ümitlenmiştim Tür-
Kİye'nin kangren olmuş bu meselesi çözümlenir diye; 
fakat, hemen arkasından başlayan çalışmalar veya 
verilen görüntü bende bu ümidi, hemen çok kısa za
man sonra kuruttu. O ümit fidesi hemen kurudu. 
Çünkü hükümet, tarihî gelişimini incelediğimizde 
gördüğümüz şekliyle bu meselenin üzerine gidemeye
cekti ve dolayısıyla çok büyük güçlerin elinde bulu
nan, maddî veya sosyal yönden baskı imkânı olan ba
zı güçlerin elinde bulunan veya onlara karşı icra edil
mesi gereken bu meselenin üzerine gidebilmek için 
yürek isterdi sayın milletvekilleri. 

Bundan birkaç hafta evvel bu kürsüden ifade 
edilmiş bazı sözleri özellikle şu anda hatırlatmak is
tiyorum. Burada meselelerin üzerine «Yürekli gidi
yoruz» denilmişti. Sayın iktidar, o yüreğiniz nerede? 
O yürekle gitseydiniz ya Toprak Reformu Kanunu
nun üzerine; görseydik iş bitiren halinizi, iş bitiriş 
ölçünüzü. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de toprak reformu 
gerçekleşemeyecektir. Son defa Toprak ve Tarım Re
formu Kanunu olarak hazırlanan ki, bunun da evve
liyatını eğer merak edip de tetkik etmek ihtiyacını 
duyarsanız, Kanunlar ve Kararlar. Müdürlüğünde ve 
kütüphanede yaklaşık 4 x 4 metre ebadındaki raf
larda bulunan belgeler, parlamenter demokratik sis
temin Türkiye'de başladığı günden bugüne kadar 
toprak reformu ile ilgili yapılan çalışmaları ispat et
mektedir. Araştırmak istedim, belgeleri odama iste
dim. Ben, belirli bir ölçüdedir iki üç kişi alır getirir, 
boş kaldıkça onların üzerinde çalışırım ve Devlet me
muruyken elimdeki imkânların sınırlı olmasından ya
rım bırakmış olduğum çalışmayı tamamlarım diye 
düşünmüştüm; ama sayın görevliler beni Kanunlar 
ve Kararlar Müdürlüğündeki kütüphaneye aldılar, 
götürdüler. Söylediğim gibi, yaklaşık 4 x 4 metre 
ebadında bir raf olduğu gibi, Toprak ve Tarım Re
formu Kanunlarıyla ilgili Meclis görüşmelerinin za-
bıtlarıyla, üzerinde yapılmış komisyon araştırmala
rıyla ve Türkiye'de yapılan genel araştırmaların do-
kümanlanyla doluydu. Böylesine bir olayın üzerine 
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gidecektik ve bu şeref bize, bu Türkiye Büyük Mil
let Meclisine nasip olacaktı; ama gördük ki, bu yine 
olamadı ve olamayacak da sayın milletvekilleri. 

Şimdi, toprak reformu Türkiye'de neden gerekli
dir veya neden yapılamaz? iki alternatifli sorulması 
ve cevaplandırılması gereken bu soruya yürekle ce
vap vermek ve ondan sonra da üzerine gitmek la
zım. 

Türkiye'de şu anda toprağın büyük bir kısmı çok 
az bir nüfusun elindedir. Yani, Türkiye ekilebilir 
topraklarının yaklaşık yüzde 70'i, nüfusunun yüzde 
7 veya 10'u mesabesindeki ailelerin elindedir. Geriye 
kalan kısmı da, yüzde 80 veya 90 diğer ailelerimizin 
elindedir ve bu çarpık piramit Türkiye'de Cumhuri
yet kurulduğundan bugüne kadar izale edilememiş, 
düz hale getirilememiştir, bugün de getirilemeyecek
tir ve nitekim, önümüze gelen kanunla görüyoruz ki, 
bu gelemeyecek yine o hale. Arazinin büyük bir kıs
mı ortakçı veya yarıcı veya yanaşma, maraba, (adı
na ne derseniz deyiniz, bu müessesenin ürettiği çok 
büyük boyutlarda isimler vardır) bu kimseler tara
fından işlenir. Onlar, emeklerinin, alnının terinin, ca
nının, elindeki bütün imkânlarının sonucu olarak, an
cak geçinebilecek kadar, yiyeceğini karşılayacak ka
dar gelir sağlarlar ve dolayısıyla o geniş arazilerin 
sahipleri olanlar da, ellerini sıcak sudan soğuk suya 
vurmadan milyarlar milyarlar kazanırlar; istanbul 
kendilerini istiap etmez de, Avrupa'nın eğlence mer
kezlerinde gecelerini, günlerini geçirirler, kışlarını, 
yazlarını oralarda değerlendirirler. 

Böyle bir olayın üzerine gidebilmek için bunu 
düşünen insanlarda mangal gibi yürek olmak lazım 
sayın milletvekilleri. Üzülüyorum, bu şeref bize ait 
olacaktı; ama yine olmadı. Bu sefer de kadük oldu 
ve bu sefer de kanunun ismi değişti, toprak reformu 
meselesi çıktı, «Tarım Reformu Genel Müdürlüğü» 
ne dönüşüyor teşkilat. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de bu büyük boyut
lardaki meselenin üzerine gidebilmek için bir Toprak 
Reformu Müsteşarlığı kurulmuş idi. Gaye şu idi: Si
yasî düşüncelerin ötesinde, bağımsız çalışabilecek 
olan bu müsteşarlık, Türkiye'de kangren olmuş ve 
çok gerekli olan, sosyal yara haline gelmiş olan bu 
meseleyi çözümlesin diye; ama gördük ki, müsteşar
lığın da gücü yetmedi, aldılar verdiler, ondan ona 
bağladılar, oradan getirdiler, öbürüne verdiler, bir za
manlar belirli siyasî görüşlerin arenası haline getir
diler. O da maksatlıydı, özel maksada yönelikti. On
dan sonra zaman zaman yakalanan eli silahlı insan
ların sorgulamaları yapılırken bakıldı ki o teşkilatta 

çalışanların bir kısmı onların içerisindeydi. Şaibe al
tına soktular ve en sonunda da Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığını kapamaya karar verdiler ve 
Ulus'ta bir binaya hapsettiler sayın milletvekilleri. 

Bugün de sayın iktidarımız Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı Kuruluş Kanununu, reformun 
yapılmasını engelleyebilmek için toprak reformu me
selesini de kaldırmış tarım reformu haline getiriyor. 
Yani bu teşkilat artık toprak reformu diye bir şeyin 

i üzerine gidemeyecektir. Çünkü kuracağımız teşkilat, 
Türkiye'deki tarım reformunu gerçekleştirmek için 

I görevlendirilecektir. Yani demek istiyorum ki, yıllar 
yılı, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne 
kadar bir türlü layık olduğu boyutlarda ilgi görerek, 
o cesareti kimsenin bulup da üzerine gidemediği top
rak reformu meselesi burada da kadük oldu ve böy
lece kaldı. Bizim ortakçılarımız, bizim yanaşmacıları-

I mız, bizim ırgatlarımız, bir 50 sene daha ağaya hiz
met etmek mecburiyetinde kaldılar. 

Sosyal demokrat görüş bugünkü çağdaş dünyanın 
üzerine özellikle gittiği bir görüştür; insanlar arasın
daki inkısamı sağlar, kazancı eşit bölüştürür. İster
seniz sağda olunuz isterseniz solda olunuz, yeriniz 
neresi olursa olsun, adaletli olmak mecburiyetindesi
niz. Adalette, bölüşümde eşitlik vardır. Bunu yapma
dan kesinlikle kendinizi adil kabul edemezsiniz. Ye
riniz neresi olursa olsun, mutlaka bu milletin insa
nına sahip olmak ve dolayısıyla Toprak Reformu 
Müsteşarlığını, Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı şeklinde bırakmak veya genel müdürlüğü o 
hale getirmek ve dolayısıyla kangren haline gelmiş 
bu yarayı çözmek gerekirdi; ama onu da yapama
dık. 

Hepinizi engin saygılarımla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. Şimdi maddelere geçilmesini oylarınıza suna
cağım... 

TARIM, ORMAN VE KÖYtŞLERt KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) -^ 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Size bakıyorum; tümü üzerinde... 
TARIM, ORMAN VE KÖYtŞLERt KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Ben sayın milletvekillerine tümü üzerinde bilgi ver
mek isterim uygun görülürse. 

BAŞKAN — Ben «Tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır» diyerek tümü üzerindeki görüşme
leri tamamladım efendim, maddeler üzerinde görüşür-

I sünüz. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

(Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında 8.6.1984 Tarih ve 
224 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti

rilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı) 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; uygulama 

alanlarında toprağın verimli olarak işletilmesi, verim
liliğinin korunması ve geliştirilmesi, toprağın eroz
yonla kaybedilmesini ve tarım arazisinin parçalan
masının önlenmesi, az topraklı ve topraksız çiftçile
rin topraklandırılması, desteklenmesi ve eğitilmesi, ta
rımda istihdam imkânlarının geliştirilmesi, teknolo
jik gelişmeyi hızlandıran, ekonomik verimliliği ve de
ğerlendirmeyi ön planda tutan bir yapının kurulması 
için Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı 
kamu tüzelkişiliğine sahip katma bütçeli Tarım Re
formu Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve 
görevlerine dair esasları düzenlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen
ler?., 

Madde üzerinde söz isteyen yok, verilmiş önerge 
de yok. Maddeyi... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bir önergemiz var, geliyor efendim. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Geçti artık, yok 
dendi. 

BAŞKAN — Yok efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Arz edeyim mi mahiyetini efendim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Bozkurt, bir dakika efendim. Şu önergeyi 

getirin. 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — önerge yok dedi

niz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim varmış, buraya ulaşma

mış. 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Yok dedikten son

ra söz veriyorsunuz. O zaman komisyona da söz ver
meniz lazım. 

BAŞKAN — Lütfen, sayın komisyona da söz ve
rebiliriz tabiî. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim, önerge açıktır, önerge okunduğu zaman sö
zümden sarfı nazar edeceğim. 

BAŞKAN — Peki. 

Veritm'îş önergeyi okutuyorum : 

Türküye Büyük Millet Meclisli Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 1' inci maddesine 

«Toprak» kelimesinin ilavesini ve bu suretle isminin 
«Toprak ve Tarım» b'içiminda kabulünü arz ve tek
lif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Ömer Kuşhan 
Çanakkale Kars 

lirdi* Gürpınar Salim Erel 
Muğla Konya 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Ka
tılmıyor; gerekirse bilgi sunmak isterim. Anayasaya 
tamamen aykırıdır bu isim efendim; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi söz isteyebilir. Öner
geye komisyon ve hükümet katılmıyor. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Açık efendim, gerek yok. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
ka'bul edenler... Ka'bul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi bu yazılı olduğu şekilde oylarınıza su
nuyorum : Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Görev 
'MADDE 2. — Tarım Reformu Genel Müdürlü

ğünün görevleri şunlardır : 
1. Genel olarak; 
Uygulama alanlarının öncelik sıralarının tespit 

j edilmesi ile ilgili ön etüt ve araştırmaları yapmak, ta
rım reformunun uygulanacağı alanı bağlı bulunduğu 

' Bakanlık Makamına teklif etmek, 
i 2. Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen uygu-
] lama bölgelerinde; 

* 
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a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Ha
zine adına tescilli olup, kamu hizmetlerinde kullanıl
mak üzere tahsis edilmemiş olan tarım arazisinin, 
topraksız veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilere 
ziraî aile işletmeleri kurabilecek şekilde dağıtılması
nı veya kiralanmasını, ayrıca bu çiftçilerin teçhiz edil
melerini, desteklenmelerini, eğitilmelerini sağlamak ve 
teşkilatlanmalarını teşvik etmek, 

b) Ekonomik üretime imkân vermeyecek şekil
de parçalanmış tarım arazisini toplulaştırmak ve çift
çi ailelerinin geçimini sağlamaya ve aile işgücünü de
ğerlendirmeye yetmeyecek derecede parçalanmasına 
ve küçülmesine engel olmak, 

c) Toprak-su kaynaklarının teknolojik ve ekono
mik gereklere göre kullanılmasını ve kullanma hakla
rının düzenlenmesini, sağlamak, 

d) Toprağın verimli bir şekilde işletilmesini, işle
tilmesinin korunmasını, birim alandan azamî ekono
mik verim alınmasını, ziraî üretimin sürekli olarak 
artırılmasını sağlamak, 

e) Yeni yerleşim yerleri kurulması, mevcut yer
leşim yerlerine eklemeler, yapılması için tedbirler al
mak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

f) Tarım arazisinin esas olarak tarımda kulla
nılmasını, mecburî hallerle sınırlı kalmak kaydıyla, 
tarım arazisinin tarım dışı amaçlara tahsisini sağla
mak, 

3. Çeşitli Kanunlar ve Bakanlar Kurulu Kararı 
ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Madde üzerinde söz isteyen yok, önerge de yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir. y 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Teşkilat 
MADDE 3. — Tarım Reformu Genel Müdürlü

ğünün teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatından mey
dana gelir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
ÎKÎNCt KISIM 

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 
Merkez Teşkilatı 
MADDE 4. — Genel Müdürlük merkez teşkila

tı; anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimle
ri ile yardımcı birimlerden meydana gelir. 

Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde 
gösterilmiştir. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ekli cetvelin okun

masını istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Maddeyi e'kli cerveliyle birlikte oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde ve ekli cetveli ka'bul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Müdür 

Genel Müdür 
MADDE 5. — Genel Müdür, Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğünün en üst amiridir. Genel Müdür
lük hizmetlerini mevzuata, kalkınma planlarına ve 
yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Genel 
Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer 
kuruluşlarla koordinasyon sağlamakla görevli ve Ta
rım Orman ve Köy İşleri- Bakanına karşı sorumludur. 

Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faali
yetlerini, iş ve işlemleri ile hesaplarını denetlemekle 
görevli ve yetkilidir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mad

deye geçmeden usul hakkında yerimden bir hususu 
ifade etmek istiyorum? 

'BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, biraz 

önce zannediyorum Başkanlık Divanına işaret edeme
dim, ekli cetvellerin de okunmasından sonra oylan
masını. önermiştim. 

'BAŞKAN — Efendim, o maddede sizin söylemek 
istediğinizi anladım, cetvellerin okunması usulden de
ğil; ama oylanırken beraber oylanmaktadır. Usul 
böyle, teamül böyle ve böyle yapılmaktadır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Teamül böyle de, 
içtüzükte böyle «açık bir ifade yok efendim, ben 
çok araştırdım içtüzükte cetveller oylanmaz diye bir 
!i'bare bulamadım. 

'BAŞKAN — Okunur diye bir ibare olmadığı için 
'böyle uygulanmış geçmişte. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, cetvelle
rin okunmasının esas olması gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, bu bir tüzük meselesi, ye
ni tüzükte bu husus nazarı itibare alınmalıdır tabiî. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başkanlık Divanı 
iradesini kullanıp cetvelleri ökutturabilir efendim, 
çünkü aksine bir hüküm yoktur Tüzüğümüzde. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
6 ncı maddeyi okutuyorum :' 
Genel Müdür Yardımcısı 
'MADDE 6. — Genel Müdürlüğün anâ'hizmet bi

rimleri ile danışma ve yardımcı birimlerinin yönetim 
ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak 
üzere iki Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilebi
lir, 

'BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

ÎKİNCt BÖLÜM 
Anâ'hizmet Birimleri 

Anahizmet 'birimleri 
MADDE 7. — Tarım Reformu Genel Müdürlü

ğünün anahizmet birimleri şunlardır : 
a) Arazi îşleri Dairesi Başkanlığı, 
b) Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dai

resi Başkanlığı, 
c) Destekleme Dairesi Başkanlığı. 

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

Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 
Arazi tşleri Da'iresi Başkanlığı 
MADDE 8. — Arazi tşleri Dairesi Başkanlığının 

görevleri şunlardır : 

a) Uygulama alanlarında imar, ihya ve ıslah hiz
metleri ile yeni tarım alanları kazanmak üzere ted
birler almak, kazanılan bu arazi ile daha önce zil-
liyetleri tarafından imar ve ihya edilen arazinin Su
lama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu esaslarına göre dağıtım ve tescil 
işlemlerini yürütmek, 

t>) Toprak ve su kaynaklarının ekonomik ve 
teknik icaplara göre korunması için gerekli tedbirleri 
almak, 

c) Arazi kullanma projelerind'irme esaslarına gö
re, tarım dışı amaçlarda kullanılacak arazinin tefrik 
edilmesini sağlamak ve bu arazinin tarım dışı amaç
lara tahsisi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 
yürütmek, 

d) Çayır, mera, yaylak ve kışlakların tesp'it ve 
tahsisi ile gerektiğinde tahsis amacının değiştirilme
siyle ilgili işlemleri yürütmek, 

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmet
leri yapmak. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
(Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi 

Başkanlığı 
MADDE 9. — Kamulaştırma, Toplulaştırma ve 

Dağıtım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Uygulama bölgelerinde mülkiyet etütleri, ka

mulaştırma, ifraz ve toprak dağıtımını, çalışmalarını 
planlamak, koordine etmek ve uygulamak, 

b) Uygulama bölgelerinde Genel Müdürlük em
rine geçen arazînin dağıtım projeleri uygulanıncaya 
kadar, tespit edilecek esaslar çerçevesinde, bu arazinin 
kiralama işlemlerini yürütmek, 

c) Ekonomik üretime imkân vermeyecek şekil
de parçalanmış tarım arazilerini toplulaştırmak, aile 
işletmelerinin, alile işgücünü değerlendirmeye yetmeye
cek şekilde parçalanmasına ve küçülmesine engel ol
mak üzere tedbirler almak, 

d) Dağıtılan araziden, dağıtım tarihindeki mer'i 
mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyenlerin 
geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek, 

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmet
leri yapmak. 

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

Etmeyenler... Kabul edilm'iştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Destekleme Dairesi Başkanlığı 
MADDE 10. — Destekleme Dairesi Başkanlığı

nın görevleri şunlardır : 
a) Uygulama bölgelerinde verimin artırılması ve 

bölgenin geliştirilmesi için gerekli her türlü etüt ve 
araştırma işlerini yapmak, projelendirmek, uygun bu
lunanları kamu ve özel kuruluşların eliyle yapılması 
için işbirliği yapmak, 

'b) İskâna tabi tutulanlarla uygulama bölgelerin
deki çiftçilerin eğitilmelerini, tarım işletmelerinin teş
kilatlanmalarını, desteklenmelerini, teçhiz edilmeleri
ni sağlamak üzere araştırma etüt yapmak, projeler ha
zırlamak uygun bulunanları uygulatmak üzere ted
birler almak, 
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c) Çayır, mera, yaylak ve kışlaklarını, arazi 
kullanım planlarında gösterilen ıslah ve geliştirme 
projelerini uygulamak ve uygulatmak için tedbirler 
almak, 

d) Yeni yerleşim yerleri kurulması veya mevcut
ların geliştirilip genişletilmesi, köy imar planlarının 
hazırlanması ve uygulanması, arsa tahsis ve satışı ile 
ilgili işlemleri yürütmek, 

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmet
leri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

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

11 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 
MADDE 11. — Tarım Reformu Genel Müdür

lüğünün Danışma ve Denetim birimleri şunlardır : 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dai

resi Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 12. — Teftiş Kurulu Başkanlığı Genel 

Müdürün emri ve tasvibi üzerine, Genel Müdür adı
na aşağıdaki görevleri yapar : 

a) Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet 
ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, tetkik ve soruştur
ma işlerini yürütmek, 

b) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi ger
çekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun ola
rak çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklif
leri hazırlamak ve Genel Müdüre arz etmek, 

c) özel Kanunlarla verilen benzeri görevleri yü
rütmek. 

Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş esasları ve 
müfettişlerin çalışma usul ve esasları tüzükte düzen
lenir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul. edilmiştir. 
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13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Baş

kanlığı. 
MADDE 13. — Araştırma, Planlama ve Koordi

nasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlüğe, Hükümet programı, kal

kınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu 
Kararlan çerçevesinde verilen emir ve görevlerin ye
rine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit. etmek, 
bu esaslara uygun olarak Genel Müdürlüğün anahiz-
mej politikasının ve planlarının hazırlanmasına yar
dımcı olmak, 

'b) Genel Müdürlüğün yıllık çalışma program
larını hazırlamak, 

c) Uzun vadeli planlarla kalkınma planlarında 
ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli 
görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel 
politikaların, ilmî araştırma esaslarına göre tespitini 
sağlamak; Genel Müdürün tasdikini aldıktan sonra 
Devlet Planlama Teşkilatına sunmak, 

d) Kalkınma plan ve programları ile Genel Mü
dürlük yıllık çalışma ve uygulama programlarının tat
bikatları sırasında; Genel Müdürlük teşkilatında or
taya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksak
lıkları ve tıkanıklıkları giderici tedbirleri tespit ede
rek makama arzetmek, organizasyon ve metot hiz
metlerini yürütmek, 

e) Kanun, tüzük, yönetmelik tasarıları ile kanun 
tekliflerine mütedair Genel Müdürlük görüşünün tes
pitine yardımcı olmak, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında ve
rilen diğer görevleri yapmak, 

g) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir 
bir şekilde yerine getirilmesi 'için insan, para ve mal
zeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli 
bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Mü
dürlük bütçesinin plan ve program esaslarına göre 
hazırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri toplamak, 

h) Genel Müdürce verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

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

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 14. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 

şunlardır : 
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a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden soru
lan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar 
doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 

'b) Teşkilatın menfaatlerini koruyucu, anlaşmaz
lıkları engelleyici tedbirleri zamanında almak, anlaş
ma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapıl
masına yardımcı olmak, 

c) Adlî ve idarî davalarda ve her türlü icra takip
lerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adlî ve idarî da
valarla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, ic
ra darielerinde, dava ve icra işleriyle ilgili sair merci
ler nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek, 

d) Genel Müdürlüğün görevlerini daha iyi ger
çekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun 
çalışmasını temin etmek maksadıyla gereken hukukî 
teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre arz etmek, 

e) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan veya 
diğer Bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderi
len kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî 
açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, 

f) Genel Müdür tarafından verilen benzeri gö
revleri yapmak. 

Bu hizmetleri yürütmek amacıyla Genel Müdür
lükçe istihdam edilecek avukatlara, mahkemelerce 
takdir edilecek vekâlet ücretleri hakkında 2 Şubat 
1929 tarih ve 1389 sayılı Devlet Davalarını tntac 
Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti vekâlet Hak
kında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum ; 

İDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı 'Birimler 

Yardımcı birimler 
MADDE 15. — Tarım Reformu Genel Müdür

lüğünün yardımcı birimleri şunlardır : 
a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
'b) İdarî ve Malî îşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Savunma Uzmanlığı. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 
MADDE 16. — Personel ve Eğitini Dairesi Baş

kanlığının görevleri şunlardır : 

a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve 
personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak, 
personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde 
bulunmak, 

b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük ve 
emeklilik ile benzeri işlemlerini yürütmek, 

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve tat
bik etmek, 

d) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri 
yapmak. 

'BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

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

17 ncı maddeyi okutuyorum : 

•idarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 17. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Baş
kanlığının görevleri şunlardır : 

a) Genel Müdürlük için araç, gereç ve malzeme
nin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma 
ve satın alma hizmetlerini yürütmek, 

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 
ve satın alma hizmetlerini yapmak, 

d) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin 
sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını temin etmek, 

e) Genel Müdürlüğün tahakkuk hizmetlerini yü
rütmek, 

f) Genel Müdürlüğün genel evrak, dosya ve 
arşiv işlerini düzenlemek ve yürütmek, 

g) Genel Müdürlüğe gelen yazılardan gereken
leri Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına 
arz etmek, 

h) Genel Müdürlüğün direktif ve emirlerini il
gililere duyurmak ve takip etmek, 

i) Süreli evrakın zamanında muameleye konul
masını temin etmek, 

j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing 
ve görüşmeleri düzenlemek, 

k) Bütçe ve malî işlerle ilgili olarak Genel Mü
dürlükçe verilecek hizmetleri yürütmek, 

1) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri işleri 
yapmak. 

'BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kahul edilmiştir. 
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18 inci maddeyi okutuyorum : 
Savunma Uzmanlığı 
MADDE 18. — Savunma Uzmanı, özel Kanunun

da ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine ge
tirir. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen?., 
Yok. 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı 

Taşra, teşkilatı 
MADDE 19. — Genel Müdürlüğün taşra teş

kilatı, Bakanlar Kurulunca uygulama, alanı ola
rak ilan edilen yerlerde, tarım reformu hizmetlerinin 
özelliğine uygun olarak kurulacak Bölge Müdürlük
lerinden teşekkül eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir, 

20 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 20. — Genel Müdürlüğün Merkez ve 
taşra teşkilatının her kademesindeki yöneticileri yap
makla mükellef oldukları hizmet ve görevleri, Genel 
Müdürlük emir ve direktifleri yönünden mevzuata, 
plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve 
yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok, 

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

21 inci maddeyi okutuyorum : 
İlgili kuruluşlarla işbirliği 
MADDE 21. — Genel Müdürlük, diğer kuruluş

ların hizmet alanına giren konulara mütedair faali
yetlerinde Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığınca 
tespit edilen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara da
nışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağla
maktan sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
YokH 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 
MADDE 22. — Genel Müdürlük, hizmet alanına 

giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu 
sağlamaktan sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yetki devri 
MADDE 23. — Genel Müdür ve her kademedeki 

kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça tespit etmek 
şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devrede
bilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumlu
luğunu kaldırmaz. 

Genel Müdürlük aleyhine açılan mahkemelerde 
ve icra işlerini takipte, avukat bulunmaması halinde, 
Genel Müdür, mahallî teşkilattan bir memuru ken
disini temsile yetkili kılabilir. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

24 üncü maddeyi okutuyorum : 

'BEŞÎNCt KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 
MADDE 24. — 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı 

Kanun hükümleri dışında kalan memurlardan 1 - 4 
dereceli ve sözleşmeli kadrolara tayinler Genel Mü
dürün teklifi üzerine Bakan onayı ile, diğer personelin 
tayinleri ise Genel Müdür tarafından yapılır. 

Sözleşmeli ve diğer personelin ücretleri her yıl 
için Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile tespit 
edilir ve Fondan ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

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

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Kadrolar 
MADDE 25. — Kadroların tespit, ihdas, kullanı

mı ve iptali ile kadrolara dair hususlar Genel Kad
ro ve Usulü Hakkındaki mevzuat hükümlerine göre 
düzenlenir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bütçe 
MADDE 26. — Genel Müdürlüğün katma bütçe

si aşağıdaki gelirlerden meydana gelir. 
a) Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları, 
b) Uygulama bölgelerindeki köylerde, konut ye

ri olarak satılacak arsa bedelleri, 
c) Genel Müdürlük lehine takdir edilecek veka

let ücretleri, 
d) Diğer gelirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; görüşmekte olduğumuz 26 ncı madde
nin (b) fıkrasında «Uygulama bölgelerindeki köyler
de, konut yeri olarak satılacak arsa bedelleri» diye 
bir bölüm var. Yani bundan sonra artık köylüye, kendi 
evini yapabileceği yeri devlet kendisine para ile sa
tacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de ilk defa böyle bir 
uygulama vardır. Köylü, devamlı surette devletin des
teği ile kendisine sağlanmış olan araziler üzerinde ev
lerini yapmış ve bugüne kadar da bu uygulama de
vam edegelmiştir. 

öyle zannediyorum ki, bu hükmün getirilmesi bü
yük boyutlarda hoşnutsuzluğa sebep olacaktır ve do
layısıyla evini yapacağı arazinin Tarım Reformu Ge
nel Müdürlüğünce, yani devletçe kendisine para ile 
satılmak istenmesi köylü üzerinde çok menfî etki ya
pacak, birtakım tatsızlıklara, huzursuzluklara sebep 
olacaktır. 

O bakımdan, bu hükmün (maddeden çıkarılma
sını önermek için söz aldım) maddeden çıkarılmasını 
öneriyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Maddenin (b) fıkrasının çıkarılmasını 
istiyorsunuz değil mi Sayın Kuşhan? 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Evet Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
26 ncı madde üzerinde başka söz isteyen, özellik

le ileri sürülen bu konuda söz isteyen var mı? 
Buyurun sayın komisyon başkanı. 
TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLERÎ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; köylüye konut 
yapmak için arsa verilirken, Hazinenin elinde olan ar
salar ve bir de kamulaştırılmış olan arsalar verilecek
tir. Kamulaştırma için elbette bir bedel ödenecek, bir 
masraf ihtiyar edilecektir. 

Diğer taraftan, devletin elindeki, tasarrufundaki 
araziler de aynı şekilde ikisi birleştirildiği takdirde 
bir masraf karşılığında köylüye mümkün olan ucuz 
bedelle tahsis edilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın komisyon 

başkanı. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde bu şekliyle kabul edil
miştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
ita Amirliği 
MADDE 27. — Genel Müdürlüğün Bütçe ve Fon 

harcamalarında ita amiri Genel Müdürdür. Genel 
Müdür bu yetkisini, tespit edeceği esaslar çerçeve
sinde astlarına devredebilir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz iste
yen?.. 

Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; bundan evvel kanunlaştırdığımız bütün 
kanunlarda da hemen hemen aynı madde var ve o 
zaman da bendeniz kürsüye gelmiş, endişelerimi iz
har etmiştim; bu sayın hükümetimiz tarafından ka
nun yapma yöntemi şekline getirildi, âdeta teamül 
haline geldi. 

Sayın milletvekilleri, «Genel müdür bu yetkisini, 
tespit edeceği esaslar çerçevesinde uygun gördüğü kim
selere devreder» deniyor; bu devlet hiyerarşisini allak 
- bullak eden bir özelliktir. Sayın milletvekilleri, dü
şününüz ki, daha evvel de aynı şeyi savunurken söy
lenmişti sayın komisyon sözcüleri tarafından, sayın 
hükümet tarafından ve deniyor ki; genel müdür, bu
nu elbetteki astına devredecektir veya kendisine en 
yakın ita amirine ya da yöneticiye devredecektir. Siz 
hüsnüniyetli genel müdürü düşünüyorsunuz; kabul 
ediniz ki genel müdür hüsnüniyetli değil ve emrinde 
çalışan genel müdür yardımcısı, daire başkanı, şube 
müdürü, şube müdür yardımcısı dururken bu görevi 
herhangi, bir şefe verdi. O zaman ne yaparsınız, bu 
hiyerarşik yapının çarpıklığını nasıl düzeltirsiniz? O 
bakımdan şöyle olmalıydı; genel müdür isterse bir 
astına devreder. Bütün kanunlarda, prensip budur. Ge-
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nel müdür, yardımcılarına; genel müdür yardımcısı 
ise - şayet teşkilatta başkanlık özelliği varsa - daire 
başkanına; daire başkanı da, şube müdürüne devrede
bilir. Yani herkes bir astına devretmek suretiyle yet
kilerini kullanma prensibi, kanun yapma tekniğine de; 
dolayısıyla meselenin suiistimale açık olmaması yö
nünden de çok uygundur. Bu konunun üzerinde has
sasiyetle durmak gerekir. Bundan sonra gelecek olan 
teşkilat kanunlarında da aynı şeyi göreceğimizi ve 
bunun üzerinde de her defasında düzeltinceye kadar 
duracağımızı arz etmek istiyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Başka söz isteyen? 
Buyurun Sayın Altıntaş. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Sa
yın Başkan, bu umumî teamüle ve usule uygun de
ğildir; zira bir teşkilatın hem merkez kuruluşu vardır, 
hem de taşra kuruluşu vardır. Merkez kuruluşunda 
yalnız genel müdüre ait olan bu yetki, yalnız bir altı 
olan genel müdür yardımcısına verildiği takdirde taş
radaki ödemeler tamamen durur ve merkezdeki genel 
müdür veya genel müdür yardımcısı olan tek kişi 
tarafından imza edilmesini bekler. Bu da hizmette 
sürati kısıtlar. Binaenaleyh, amiri ita olan genel mü
dür taşra kuruluşu amirine de bu yetkisini devrede
rek hizmette sürat ve verimliliği temin eder. Arz ede
rim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 
Başkanı. 

27 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Anlaşmazlıkların halli 
MADDE 28. — Bir sözleşme olsun olmasın, Ge

nel Müdürlük ile Devlet daireleri, müessese ve teşek
külleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve 
henüz kaza mercilerine, hakeme veya icraya inti
kal etmemiş olan uyuşmazlıkların hallinde anlaşma 
veya sözleşmenin değiştirilmesinde veya bozulmasın
da, maddî ve hukukî sebeplerle kovuşturulmasında 
veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce ince
lenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve icra 
kovuşturmasından vazgeçilmesinde veya bunların 
sulh yolu ile hallinde yarar görüldüğü takdirde, 

Tanınacak veya terkin edilecek hak ve işin ta-
zammun ettiği menfaatlerin; 

500 000 liraya kadar olanları Genel Müdürün 
kararı, 

500 000 liradan 1 000 000 liraya kadar olanları 
Bakanlığın kararı, 

1 000 000 liradan fazla, olanları Danıştayın 
olumlu görüşü üzerine alınacak müşterek karar, 

ile halledilir. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; görüşmekte olduğumuz madde, kamu görevi 
yapan kimselere büyük boyutlarda yetki hükmünü ge
tirmiştir. 

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 28 inci 
maddesi, «500 bin liraya kadar olanlar Genel Müdü
rün kararı, 500 bin liradan 1 milyon liraya kadar 
olanları Bakanlığın kararı, 1 milyon liradan fazla olan
ları Danıştayın olumlu görüşü üzerine alınacak müş
terek kararla halledilir» diyor. 

Sayın milletvekilleri, bunu okuduğumda çağrışım 
yaptı; yapmaması da mümkün değil. Biliyorsunuz bu
günlerde adınıza KİT'lerde denetim yapmaktayız. Ve
rilmiş olan büyük yetkilerin, eğer kullanan hüsnü
niyetli değil ise, hangi boyutlarda istismara müsait so
nuçlar doğurduğunu ve topluma ne büyük zararlar 
verdiğini orada denetimlerde çok rahatlıkla görebili
yorsunuz. 

Burada vereceğimiz bu yetki de, hemen hemen 
onun gibi; eğer kullanacak kimse hüsnüniyetli değil
se, büyük boyutlarda suiistimale sebep olabilir. 500 
bin liraya kadar olanları resen genel müdürün yet
kisine bırakıyorsunuz. Bugün Türkiye'de değerlendir
meleri yaptığınız takdirde, para değeri ne kadar düş
müş olursa olsun, 500 bin lira hâlâ bir değerdir ve 
dolayısıyla bu işlemlere esas olacak muhatapların dev
letle olan ihtilafları genellikle 500 bin liranın altında 
olacaktır ve işlemler bu 500 bin liranın altında icra 
edilecektir ve siz bütün bu işleri halletme yetkisini 
genel müdüre vereceksiniz, «Devlet memuru hüs
nüniyetlidir» prensibinden hareketle. 

Ben de sizin gibi düşünüyorum; ama kabul edi
niz ki, bir de hüsnüniyetsizi çıktı. O zaman, işte bi
raz önce verdiğim görüntü çıkar orta yere, bu mille
tin milyarları bir de orada batırılır sayın milletvekil
leri. Bu kapıları açmayalım; çünkü bir prensip var
dır, «Hırsızı hırsızlığa teşvik etmek de suçtur.» Eğer 
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paranızı» malınızı veyahut da elinizdeki imkânı suiis
timale müsait hale getirirseniz, siz de suiistimali ya
panla beraber aynı suçu işlemiş olursunuz. Buna im
kân vermeyelim. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — O zaman hiç yet
ki vermemek gerekir. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
kili, o zaman endişeli değilim, 25 sene devlet me
muriyetim müddetince her zaman arz ediyorum, bazı 
kapıların kapalı tutulması iktiza eder. Her şeyi biz 
elde tutalım manasında acayip bir bürokrasi zihni
yetinde de değilim; ama kapıyı da bu kadar istisma
ra müsait şekilde açmanın bazı şeyleri teşvik edici 
olacağı kanaatindeyim. 

Diğer taraftan 500 bin lira ila 1 milyon liraya 
kadar olanı bakanın yetkisine bırakıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bakanlık makamı artık poli-
tize edilmiş makamlardır ve göreceksiniz, ömrümüz 
olacak Türkiye'de o günleri yaşayacağız, göreceğiz; 
o günkü bakanın kendi siyasî görüşünü taşıyan kim
seler bu işte birinci plana geçecek, bir noktada kendi 
siyasî görüşünü taşımayan insanlar üzerinde bir ce
zalandırma vesilesi olarak bu kullanılacaktır. Bu da 
siyasî istismara bir sebep teşkil eder ve toplumun hu
zurunu bozmaya yönelik bir sonuç verir. 

O bakımdan bu konulara çok objektif yaklaşıp, 
bu yetkileri bu makamlara vermemek gerekir diyo
rum. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Başka söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, Sayın Kuşhan'a bir ölçüde hak vermemek 
mümkün değil. Ancak, bütün kurumlarda davadan vaz
geçme diye, temyizden vazgeçme diye 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanununa uygun olarak yetkiler 
verilmiştir. Halen caridir, yürürlüktedir bunlar. Bu 
kanun tasarısı komisyonda görüşülürken; adlî merci
lere intikal edecek davaların adlî mercilerin yoğun iş
leri arasında çok sürüncemede kalacağı ve gecikece
ği ve dolayısıyla hizmetlerde ve programlarda aksama
lar olacağı için, biz bu miktarları artırmak teşebbü
sünde dahi bulunduk. Yani 500 bin liranın daha yu
karıya, 1 milyon liranın daha yukarıya çıkarılmasını 
arzu ettik. Bu ihtilaflar ekstrem hallerde olacaktır. 
Sayın Kuşhan'ın buyurdukları gibi her zaman 500 bin 
liralık veya 1 milyonluk ihtilaflar gelecek değildir. 

Bunu da mahkemelere verdiğimiz takdirde belki bü
tünlüğü bozan, hizmeti aksatan sonuçlar getirir mü
lahazasıyla biz bunu hakeme gitmeden, mahkemeye 
gitmeden saym genel müdüre, sayın bakana ve en 
son olarak Danıştayın olumlu görüşü alınarak müşte
rek karar ile halletme yolunu tercih ettik. Bu umumî 
hüküm, şablon hüküm halindedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altıntaş. 
Bir usul meselesini kısaca hatırlatayım; gerek ko

misyon başkam, gerekse hükümetin yerinden konuş
ması çok kısa konuşmalar için mümkündür; aynen 
milletvekillerinde olduğu gibi. Yoksa, uzun konuşma
lar İçin oturulduğu yerden konuşmak usulümüze uy
mamaktadır. Onun için eğer konuşma uzun olacaksa 
kürsüye teşrif edilmesini rica ediyorum. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Saym Başkanım çok kısa ola
rak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Saym Başkan, muhterem mil
letvekilleri; Saym Kuşhan yaptığı son iki konuşmada 
da daha ziyade iyiniyetin olmadığı hallere değindi! Fa
kat şunu unutmamak gerekir ki kanunlar genellikle 
liyiniyet üzerine kurulurlar, öyle yapılmaları lazımdu*, 
kötü niyet ancak istisnaları teşkil eder. Bu birinci hu
sus. 

Diğeri de, saym komisyon başkanının ifade ettiği 
hususa ilaveten söylüyorum, aslında bu rakamlar çok 
eskiden konulmuş rakamlardır. Bu rakamların toplu 
olarak ele alınması ve yükseltilmesi gerekir. Aksi tak
dirde gerçekten idare mahkemeleri ve diğer mahkeme
lerimizi bu gibi davalarla çok büyük ölçüde meşgul 
etmekteyiz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler,.. Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Toprak Tarım Refor

mu Müsteşarlığına ait her türlü araç, gereç ve per
sonel, hiçbir işleme gerek kalmaksızın bütçesi ile be
raber Genel Müdürlüğe devredilmiştir, 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük
münde Kararname hükümlerine göre yeni kadrolar 
tespit edilinceye kadar mevcut kadroların kullanıl
masına devam olunur. 
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BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen var 
mı? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz yerimden bir şey söylemek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Kısa ise yerinizden söyleyebilirsiniz; 
buyurun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bu
rada da bir husus var «Araç, gereç ve malzemeler 
de hiçbir işleme tabi olmaksızın intikal eder» diyor. 
Bu «işleme tabi olmaksızın» herhalde uzun boylu 
prosedürü işletme yönünde söyleniyor, ama bir de
vir - teslim işlemi yapılması da buna dahil midir? 
Bu konuda açıklama istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Sayın Başkanım, demirbaşların devri umumî hüküm
lere bağlıdır. Gayet tabiî bir işlem olacaktır. Bun
dan daha tabiî bir şey olamaz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Geçici madde 1 kabul 
edilmiştir. 

2 nci geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — 8.6.1984 tarih ve 224 sa

yılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni 
düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değiş
meyenler, mevcut kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Ancak bunlardan müsteşar ve müsteşar yardım
cısı unvanları genel müdür ve genel müdür yardım
cısı olarak değiştirilmiştir. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldı
rılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durum
larına uygun işlerle görevlendirilirler ve eski kadro
larına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, ye
ni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı 
olarak saklı tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Kuşhan 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; bundan evvelki teşkilat kanunlarını tar
tışırken de hatırlarsınız... (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Teşekkür ederim sayın milletvekilleri. Yalnız ben 
Başkanlık Divanı müsaade ederse bir şeyi hatırlat
mak isterim. Bir milletvekilinin görevi, gelip bu kür
süden kanunları tartışmaktır. (ANAP sıralarından al

kışlar) Sayın milletvekilleri, eğer rahatsız oluyorsanız, 
o zaman buyurun kuliste oturun. Arkadaşlarınıza da 
biraz saygılı olmayı öneririm sayın milletvekilleri. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Konuşmanıza devam edin Sayın 
Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
ben özellikle aynı konunun üzerinde duracağım. Çün
kü, daha evvel çıkarmış olduğumuz kanunlarda da 
bu madde aynıydı. Yani, kadro unvanları değişecek 
herhangi bir kimsenin, kadro unvanı değiştikten son
ra bulunduğu yerde muhafaza edildiği sürece mük
tesep haklan geçerli; buradan bir atama yapıldığı 
takdirde müktesep hakları elinden alınmış olacaktır. 
Binaenaleyh, müktesep hak kavramı burada ihlal 
edilmektedir. Bunun, mutlaka «Müktesep hakları 
üzerinde kalır» şeklinde değiştirilmesi veya hüküm
lerin bundan sonra kanunlarda bu şekilde getiril
mesi iktiza eder. Eğer niyetin arkasında kötülük yok 
ise. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Sayın Komisyon Başkanı buyurun. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Sayın Başkanım, burada kadrosu uyanlar görevine 
devam ediyor. Kadrosu uymayanlar, yeni bir görev 
unvanına kavuşuncaya kadar bütün müktesep hak
ları saklı kalıyor. Zaten personel rejiminde, «Kimse 
hak ettiği derecenin altına atanamaz» diye genel bir 
hüküm vardır. Endişeye gerek yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altıntaş. 
Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka

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

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Genel Müdürlüğün taş

ra teşkilatı bu Kanunun 19 uncu maddesinde belirle
nen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar, 
görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından 
yürütülmeye devam olunur. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanuna göre yeniden 

düzenleme yapılıncaya kadar, değişen veya yeniden 
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kurulan birimlere verilen görevler, daha önce bu gö
revleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya 
devam edilir. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Bundan sonraki maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 5. — Mülga 1757 sayılı Ka

nunun 190 inci maddesine ve her yılın bütçe kanu
nuna göre Toprak ve Tarım Reformu Teşkilatında 
çalıştırılan geçici yevmiyeli personelden Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müra
caat edip müracaatı Genel Müdürlükçe uygun görü
lenlerden 2 yılını doldurmuş olanlar asaleten, diğer
leri aday memur olarak, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun atama ile ilgili şartlarını taşımaları ha
linde, durumlarına uygun kadrolara sınavsız olarak 
tayin edilirler. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 30. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kumlu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tümü oylanmadan evvel, oyunun rengini belirt

mek için söz isteyen var mı? Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır, hayırlı olsun. 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdar oğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 
82 ve 82'ye 1 inci ek) (1) 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 
85 inci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci ek S. Sa
yılı Basmayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim 
Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — 2 nci sıradaki teklifin maddeleri 
henüz Komisyondan gelmediğinden, gündemimizin 
3 üncü sırasındaki tasarıya geçiyoruz. 

3. — 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka 
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayı
sı : 235 ve 235'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine kal
dığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 
Bu tasarının Komisyon raporu çok kısa olduğu 

için okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
Komisyonumuzun 5.12.1984 tarihli 9 uncu Birleşi
minde görüşülerek kabul edilmiş ve konuya ilişkin 
13.12.1984 tarihli 55 sayılı raporumuz Başkanlığa su
nulmuştu. 

Tasarının Genel Kurulun 16.1.1985 tarihli 54 ün
cü Birleşiminde yapılan görüşmeleri sırasında 2, 19 
ve 24 üncü maddeleri içtüzüğün 89 uncu maddesi 
gereğince bir kez daha görüşülmek üzere Komisyo
numuzca geri alınmıştır. 

Söz konusu tasarının 2, 19 ve 24 üncü maddeleri, 
maddeler üzerinde verilen önergelerle birlikte Komis-

. yönümüzün 13.2.1985 tarihli 14 üncü Birleşiminde 
Adalet Bakanhğı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda 
yeniden incelenip görüşülmüştür. 

Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrası verilen 
önergeye uygun olarak Hükümet Tasarısında oldu
ğu gibi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 19 uncu maddesi, madde üzerinde ve
rilen önerge reddedilmek suretiyle Komisyonumuzun 
ilk metninde olduğu şekilde aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 24 üncü maddesinin birinci fıkrası 
önergeye uygun olarak Hükümet Tasarısında olduğu 
gibi aynen kabul edilmiştir. 

(1) 235 S. Sayısı Basmayazı 16.11985 tarihli 
54 üncü Birleşim Tutanağına, 235'e 1 inci Ek S. Sa
yılı Basmayazı ise bu Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Yeniden düzenlenen maddeler Genel Kurulun 
onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 
Üye 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Başkanvekili 
Ahmet tlhami Kösem 

Malatya 
Üye 

özgür Barutçu 
Diyarbakır 
Muhalifim. 

Üye Üye 
ihsan Nuri Topkaya Mehmet Topaç 

Ordu Uşak 
Üye 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Muhalifim. 

BAŞKAN — Komisyonun geri aldığı ve yeniden 
düzenlediği 2 ne i maddeyi okutuyorum : 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı 

MADDE 2. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — Sulh mahkemesi: 
I. - tflas davalarıyla vakfa ilişkin davalar hariç 

olmak üzere, mamelek hukukundan doğan değer ve
ya miktarı beşyüz bin lirayı geçemeyen davaları, 

II. - Dava konusu olan şeyin değerine bakılmak
sızın : 

1. tera ve îflas Kanununun onuncu babında yer' 
alan 269 ve 272 nci ve sonraki maddeleri hükümleri 
hariç olmak üzere, kira sözleşmesine dayanan her 
türlü tahliye, akün feshi yahut tespit davaları, bu da
valarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat da
vaları ve bunlara karşılık olarak açılan davaları, 

2. Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaş-
tırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ait davaları, 

3. Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız zilyetli
ğin korunması ile ilgili davaları, 

4. — Türk Kanunu Medenisinin 163 üncü mad
desinde yazılı tedbirleri ve bunların değiştirilmesi ve
ya kaldırılması isteklerini, aynı Kanunun 95, 159, 
173, 261, 271 inci maddeleri ile Borçlar Kanununun 
91, 92 nci maddelerinde mahkemeye veya hâkime 
verilen işleri, 

5. Evlenmeye ve evlat edinmeye izin verilmesi 
isteklerini, 

6. Mirasçılık belgesi verilmesi hakkındaki istek
lerle, bu belgenin değiştirilmesi veya iptali davala
rını, 

III. - Bu ve diğer kanunların sulh mahkemesi ve
ya hâkimlerini görevlendirdiği dava ve işleri, 

Görür.» 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen? 
Buyurun Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, çok kıymteli milletvekilleri; 1086 sayılı Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun hüküm ifade 
eden maddelerinin adedi 582 dir. Bugün elimizdeki 
müzakeresini yaptığımız tasarıda değişiklik yapılan 
madde sayısı 25'tir. Şimdi müzakeresi yapılan 8 inci 
madde üzerinde bilhassa söz aldım. Gayrımenkule 
taalluk eden, dava tarihinddki kıymeti 500 bin liraya 
kadar olan davalara sulh hukuk mahkemeleri bakar. 
Nedir bunlar : Tapu iptali, meni müdahale, tescil 
gibi mameleke taalluk eden kıymet takdiri ile ilgili 
konulardır. 

Muhterem arkadaşlar, sulh mahkemelerine açılan 
davalarda bidayette 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene 
(Tatbikatta gördük) görülen davalar vardır. Bir me
ni müdahale davası, bir tapu iptal davası, bir tescil 
davası 4 sene sürer. 4 sene sonra davalı bir iddiada 
bulunur. Derki dava tarihinde bunun kıymeti 500 
bin lira değil, 600 bin liradır, 550 bin liradır. Şayet 
bilirkişi gayrimenkul üzerinde 550 bin lira göstermiş
se sulh mahkemesi derhal görevsizlik kararı verir, 
asliye mahkemesine gider, asliye mahkemesinde bu 
dava yine 3 - 4 sene sürer. Vatandaşın bütün ıstırabı 
buradadır. 

Ben bir konuyu dile getirmek için söz almış bu
lunuyorum. Bu usul kanunu 582 maddedir. Yüksek 
bakanlık, herhalde alelacele ihtiyaç bunlardan doğdu 
ki, 25 maddenin değiştirilmesi 'hususunda bir kanun 
tasarısı hazırlayıp Bakanlar Kuruluna sundu, oradan 
Meclis 'Başkanlığına, oradan komisyona, komisyon
dan da yüce Meclise geldi; yüce 'Mecliste müzakere
leri 'tamamlanınca kanunlaşacaktır. 

Adalet Bakanlığı Teşkilat Kanununun 34 üncü 
maddesinde Sayın Balkanımıza geniş yetki verilmiş
tir. Nitekim, Ceza Kanununun 1 inci maddesinden 
sonuncu maddesine kadar incelenmesi için bir komis
yon kurulmuştur. Bu komisyonca Ceza Kanunumuz 
incelenerek günün gereklerine göre bir değerlendir
meye tabi tutulacak, bazı tashihler yapılacak ve so
nunda da huzurunuza getirilecektir. 
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• Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu için de bu 
usul benimsenip, tatbikatçılardan, avukatlardan, mem
leketimizdeki ilgili kuruluşlardan ve üniversitelerden 
üye alınmak suretiyle 'bir kurul teşekkül ettirilse de, 
bir meni müdahale davası için, bir tescil davası için, 
'bir tapu iptali davası için vatandaş böyle 8-10 sene 
mahkeme kapılarında süründürülmese her halde iyi 
olur. 

Sayın Balkanımızın 'bunun üzerinde duracağına 
kaniim; dururlarsa hepimizi memnun ederler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
2 nci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Bu madde üzerinde daha önce verilmiş 2 önerge 

vardı. Bu önergelerden birine komisyon tamamen 
katılmış, 'önerge tamamen maddeye entegre olmuş. 

Diğer önergeyi komisyon reddetmiş. Reddedilen 
bu «önergenin sahipleri, eğer işleme konulmasında 
ısrar ederlerse Önergelerini tekrar işleme 'koyacağım. 

Komisyonca reddedilen önergeyi bir daha okutu
yorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Tasarının 2 nci maddesindeki 250 'bin Türk Li
rası değerinin 100 bin Türk Lirası olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Şevki Taştan 
Çanakkale Sivas 

Kâzım İpek Günseli özkaya 
Amasya İstanbul 

Idris Gürpınar 
Muğla 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılmadı
ğını yazılı olarak 'beyan etmiştir. Sayın önerge sa
hipleri?.. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
İşleme konulsun efendim. 

BAŞKAN — İşleme 'koyuyoruz. 
O zaman 'komisyona 'tekrar soracağım, bu öner

geye katılıyor musunuz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ AH

MET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN. — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahipleri?.. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

önergemiz açık, izahata gerek görmüyoruz. 
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BAŞKAN — Önergeyi Genel Kurulun oylarına 
sunuyorum : önergeyi kabul edenler... Kabul etme
yenler... önerge reddedilmiştir. 

Biraz evvel izah ettiğim gibi diğer önergeyi iş
leme koymuyorum, maddede entegre edilmiştir. 

Şimdi maddeyi bu yeni şekliyle, 'birinci önergenin 
de katılmasıyla, 'bu yeni şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... Madde bu yeni 
şekliyle kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu

hakemeleri Kanununun 427 nci maddesinin iki, üç, 
dört ve beşinci fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Miktar veya değeri yüzbin lirayı geçmeyen ta
şınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihaî kararlar 
kesindir. 

Alacağın 'bir kısmının dava edilmiş olması halin
de, Yüzbin liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına 
göre belirlenir. 

Alacağın tamamının dava edilmiş olması halin
de hükümde, asıl isteminin kabul edilmeyen 'bölümü 
yüzbin lirayı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur; 
şu kadar ki karşı tarafça temyiz yoluna başvurulma
sı halinde, düzenleyeceği cevap dilekçesinde temyize 
ilişkin itirazlarını ileri sürmesi mümkündür. 

438 inci maddenin birinci fıkrasındaki bir mil
yon liralık duruşma sınırı ile 440 inci maddenin 
üçüncü fıkrasının birinci 'bendindeki beşyüzbin lira
lık karar düzeltme sınırının belirlenmesinde yukarı
daki fıkra hükmü kıyasen uygulanır.» 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen.. Yok. 

Bu madde üzerinde verilmiş 'bir önerge var, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 235 sıra sayılı 1086 sayılı 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 19 uncu mad
desinin hükümet tasarısında olduğu gibi; 

Madde 19. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 427 nci maddesinin iki, üç, dört 
ve beşinci fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«'Miktar veya değeri 200 bin lirayı geçmeyen ta
şınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihaî kararlar 
kesindir. 

Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması ha
linde, 200 bin liralık kesinlik sınırı alacağın tama
mına göre 'belirlenir. 
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Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde, 
hükümde, asıl isteminin ka'bul edilmeyen bölümü 
200 'bin lirayı geçmeyen tarafın temyiz yoluna baş
vurulması halinde, düzenleyeceği cevap dilekçesinde 
temyize ilişkin itirazlarını ileri sürmesi mümkündür. 

438 inci maddenin birinci fıkrasındaki 1 milyon 
liralık duruşma sınırı ile 440 inci maddenin üçüncü 
fıkrasının birinci 'bendindeki 500 bin liralık karar 
düzdtme sınırının belirlenmesinde yukarıdaki fıkra 
hükmü kıyasen uygulanır» şeklinde kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 
'Recep Ercüment Konükman Hayrettin Elmas 

İstanbul İstanbul 
Mümtaz Güler F. Mihriban Erden 

Uşak İsparta 
'Fazıl Yöney İsmail Dayı 

İstanbul Balıkesir 

RECEP ERCÜMENT KONÜKMAN (İstanbul) 
— Sayın Başkanım, önergeyi geri çekiyoruz efen
dim. Yazılı notu gönderiyorum. 

BAŞKAN — önergenin geri alındığı tutanaklara 
geçmiştir, önerge geri verilmiştir. 

Böylece 19 uncu maddeyi bu yazılı olduğu şekil
de oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Kabul et
meyenler... 19 uncu madde ka'bul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 24. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu

hakemeleri Kanununun 566 ncı maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sulh hâkimi, değerinin tespiti mümkün olan ve 
beşyüzbin lirayı igeçmeyen uyuşmazlıkları da basit 
usule göre çözümler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Madde üzerinde de bir önerge var; fakat bu öner

geye komisyon katılmış ve maddeyi bu önergeyi na
zarı 'iti'bare alarak yazmış, o bakımdan önergeyi ay
rıca işleme koymuyorum. İkisi arasında ufak bir 
fark var efendim, önergeleri reddetmeye yetkili tek 
makam Genel Kuruldur; kabul etmeye yetkili ma
kam ise komisyondur; kabul edebilir, ona göre ya
zabilir. Bu önerge reddedilmediğine göre gereği ye
rine getirilmiştir; o bakımdan ayrıca işleme koymu
yorum. Bu önergeye komisyon katılmıştır. 

24 üncü maddeyi bu yeni şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 27. — Bu Kanun yayımı tarihinden bir 

ay sonra yürürlüğe girer. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 28. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümünü oylamadan evvel oyunu belirtmek için 

söz isteyen var mı? Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve kanunlaşmış
tır. 

Hayırlı olsun efendim. 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Televiz
yonda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlgili Yayın 
Yapılmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İstanbul 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) (1) 

• BAŞKAN — Gündemimizin 4 üncü sırasındaki 239 
sıra sayılı istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Televiz
yonda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili Yayın 
Yapılmasına ilişkin Yasa önerisi ve İstanbul Millet
vekili Doğan Kasaroğlu ve 2 Arkadaşının 11.11.1983 

! Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
I Kanununun 19 uncu Maddesine Fıkralar Eklenmesi 
j ile 20 ve 21 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın-
! da Kanun Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın komisyon ve hükümet yerini aldılar. 
Bu bir ret veya kabul şeklinde olacağı için komis

yon raporunun okunup okunmaması hususunu oyları
nıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, komis
yon raporu okunmayınca hangi gerekçe ile reddedil
diğini nasıl öğreneceğiz? Komisyon raporu okunma
dı, halbuki normalde komisyon raporunun okunması 
lazım. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, siz, Başkanlığa ait 
bir soruyu değil, Genel Kurulun iradesini soruyorsu-

(1) 239 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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nuz, «Genel Kurul bu iradesini nasıl izhar etti?» di
yorsunuz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başkanlık Divanının 
şahsında Genel Kurula hitap ediyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı, içtüzüğümüzün ge
reği olarak, daha önce dağıtılmış ve sayın üyelerce 
okunmuş olması gereken bu raporları bir defa daha 
Genel Kurula sorarak, okunup okunmamasını oyla
maktadır. Okunmaması arzu edildiği zaman okutma-
maktayız. Okunması arzu edildiği zaman okutmakta
yız. 

Teşekkür ederim. 
Rapor üzerinde söz isteyenlere söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Kasaroğlu. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 2954 sayıh Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu Kanununun 3 maddesinde deği
şiklik yapılmasına dair verdiğimiz kanun teklifi ko
misyonda gerekli oyu sağlayamadığı için reddedildi. 

İzin verirseniz kısaca reddedilen teklifimizin mad
deleri üzerinde durmak istiyorum. Teklif ettiğimiz ka
nun teklifinin 1 inci maddesi 2954 sayılı Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumu Kanununun 19 uncu mad
desinde değişiklik yapılmasını amaçlıyordu. 19 uncu 
madde yüksek malumları olduğu gibi «Hükümet Uy
gulamalarının Tanıtılması» başlığını taşıyan ve «icra
atın içinden» adıyla yayınlanan programlarla ilgili 
madde. Yüksek huzurunuzda daha evvel de arz ettiği
miz gibi bu madde kanunumuza BBC'den alınmış ve 
temelinde, esasında maddenin taşıdığı espriyle bera
ber olduğumuz hükümleri taşıyor. Biz 2954 sayılı Ka
nunun getirdiği 19 uncu maddeye karşı değiliz. Böyle 
bir hükmün bulunmasının yararına inanıyoruz. An
cak, madde alındığı BBC kurumundan eksik olarak bi
ze getirildiği içindir ki, bugün büyük tartışma ko
nusu olmaktadır, özellikle hükümetle muhalefet par
tileri arasında tartışmaya sebep olan bu madde içe
risinde ne yazık ki, bir anayasa müessesesi olan ve 
hepimizin, günlük siyasî tartışmanın dışına çıkmasına 
özen göstermemiz gereken Türkiye Radyo Televiz
yon Kurumunu yıpratır bir hal alır. Bunun içindir 
ki, biz, verdiğimiz kanun teklifinde, bu maddeye ce
vap hakkı unsuru getirecek bir hükmün konulmasını 
teklif ettik. Aynen BBC'de olduğu gibi, şayet bu prog
ram kanun! şartların dışında ise, parlamentoda tem
sil edilen muhalefet partilerinin buna cevap vermek 
üzere TRT'ye başvuru hakkı tanınması esasını getir
dik. 

İngiltere'de bu başvurunun muhatabı yönetim ku
rulu olarak tedvin edilmiş. Biz bunun muhatabı, üye
lerinden 3 tanesini hükümetin seçtiği 10 kişilik TRT 
Yüksek Kurulu olmasını teklif ettik. TRT Yüksek 
Kurulu bu itirazları incelesin ve bir sonuca bağlasın 
dedik. Böylece, TRT Kurumunun tartışmalar dışına 
çıkarılması amacını güttük. Ancak, ne var ki, yüksek 
komisyon bu teklifimize iltifat etmedi ve uygulama
nın yeni olduğu gerekçesiyle, daha bir süre bu şeklin 
götürülmesinde yarar umduğu için bizim teklifimizi 
reddetti. 

ikinci teklifimiz, 2954 sayılı Kanunun 20 inci mad
desinde değişiklik yapılmasını amaçlıyordu. Bu madde 
de, mevzuatımıza yeni giren ve dünyadaki hiçbir rad
yo televizyon mevzuatında bulunmayan bir esası tar 
şıyor; «Hükümet ve Siyasî Partilerin Faaliyetleri» baş
lığını taşıyan bu maddeye göre, ancak parlamento
da temsil edilen, daha doğrusu parlamentoda grubu 
bulunan siyasî partilerin faaliyetleri ve dolayısıyla bu 
faaliyetlerin oluşturduğu, haber niteliği taşıyan haber
leri radyo televizyondan yayınlanıyor idi. Ancak Tür
kiye Radyo Televizyon Kurumu Kanununun 5 inci 
maddesi, daha geniş kapsamlı bir haberciliği amaç
ladığı için, 20 nci maddenin bu kısıtlaması kurum ça
lışanlarını da fevkalade güç durumda bırakıyordu. Ni
tekim Türkiye Radyo Televizyon Kurumu zaman za
man bu kısıtlayıcı madde olmasına rağmen, parlamen
toda grubu bulunmayan siyasî partilere ait haberleri 
de veriyor idi. Bir hukuk kaidesinin yok farz edilmesi 
mümkün olamayacağına göre, temel espri de 5 inci 
maddede gösterilmiş bulunduğuna göre, 20 nci mad-. 
dedeki bu kısıtlamanın kaldırılmasını teklif ettik. Bu 
suretle TRT'nin yaptığı uygulama bir meşruiyet ka
zanacaktı. Aksi halde yapılan uygulama kanun dışı 
kalacak ve bu uygulamayı yapan kimseler güç durum
da kalacak idi. Bunun içindir ki, biz bu hükmü getir
dik. Ancak yüksek komisyon buna da, kanunun uy
gulaması yeni olduğu için iltifat göstermedi ve bu tek
lifimizi de reddetti. 

Üçüncü teklifimiz; 2954 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesiyle ilgili idi, bu 21 inci madde; Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin toplantılarının yayınlanmasıyla 
ilgili olan hükümdür ve bu hüküm, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çalışma günlerinde müzakereler 
radyolardan yayımlanır esasını getiriyor. Yüksek ma
lumunuz olduğu gibi, Türkiye Radyolarının her ak
şam saat 22.00'deki «Türkiye Büyük Millet Meclisin
de Bugün» programı içerisinde, bu kanunî lazime ye
rine getiriliyor. 
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Değerli arkadaşlarım, bu hüküm bize daha Tür
kiye'de televizyon unsuru yok iken konulmuş bir mad
de idi. Yüksek malumunuz Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumunun teşkiline dair 359 sayılı Kanunun tedvi
ni sırasında, Türkiye'de o zaman televizyon sözkonu-
su olmadığı için, yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne ait haberlerin radyoda verilmesi esası getirilmiş 
idi. 1971 tarihinde yapılan değişiklik sırasında da, 
yine televizyon geniş bir yayılma sahası bulamadığı 
içindir ki, yalnız radyolardan yayınlanma esası be
nimsenmiş idi. 1982 değişikliğinde ise, kanun koyucu 
bu esası dikkate almamış ve televizyon unsurunu koy
mamış idi. Ancak, yüksek malumları olduğu gibi, yü
ce parlamentomuz Türkiye'nin bir geçiş dönemi içe
risinde, 3 yıllık bir aradan sonra fevkalade önemli bir 
görev yerine getirmektedir. Demokratik rejimin yer
leşmesi, demokratik rejimin geniş halk kitleleri tara
fından benimsenebilmesi, ancak onun müesseseleri ile 
geniş kitleler arasındaki diyalogun sağlanmasıyla müm
kündür. Rejimin geniş halk kitleleri tarafından benim-
senmemesi halinde, bu sistemin ayakta durmasını bek
lemek pek doğru olmamaktadır. Bu nedenledir ki biz, 
rejimin temel müessesesi olan yüce parlamento ile 
halk arasındaki doyalogun artırılabilmesi için, yayın
ları her geçen gün daha geniş saatlere gelişen televiz
yondan da parlamento yayınlarının verilmesini teklif 
ediyoruz. Sayın Reşit Ülker de aynı konuda bir kanun 
teklifi getirmişti. Sayın Reşit Ülker, parlamentonun 
her toplandığı gün parlamentoya ait konuların yayın
lanmasını arzu ediyordu. Biz ise, televizyonun yayın 
saatlerinin mahdut oluşunu dikkate alarak, haftada 
bir yarım saatlik «Türkiye Büyük Millet Meclisi Sa
ati» programının televizyonda verilmesinin faydalı 
olacağı inancı ile bu teklifi yaptık. 

Değerli arkadaşlarım, televizyonda Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Saati programının konulması kaçı
nılmaz bir unsur. Yüksek malumunuz olduğu gibi, 
radyonun hele o saatlerde dinlenme şansı fevkalade 
zayıf olmaktadır. Yüce parlamentoyu geniş kitlelere 
sevdirmek, parlamentonun çalıştığını göstermek, an
cak televizyon gibi bir yayın unsurunu kullanmak su
retiyle mümkündür. Parlamentonun, ilk sıralarının ve
sikalık fotoğrafları gibi haber bültenleri içerisinde 
otuz -. kırk saniyelik metinlerin yayınlanması parlamen
to faaliyetinin halka intikali değildir. Dünyanın hiçbir 
tarafında da bir parlamentonun faaliyeti bu şekilde 
aksettirilmez. 

HÎLMI NALBANTOĞLU (Erzurum) — Onu da 
doğru verseler. Doğru haberleri vermiyorlar. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, işte biz bu nedenle Türkiye Radyo Te
levizyon Kurumu Kanununda değişiklik yapılıp, mut
laka parlamentonun çalışmalarının geniş halk kitlele
rine intikal ettirilmesini sağlayacak hükmün konulma
sını istedik. Bununla parlamentoyla halk arasındaki 
diyalog gelişecek, halkın parlamentoya olan güveni 
artacak, halkın parlamenterlerinin ne yaptığından ha
berdar olma imkânı daha geniş boyutlara erişecek
tir; ama yüce komisyon bunda da uygulamanın er
ken olduğu görüşüyle teklifimize iltifat etmedi ve 
bu teklifimiz reddedildi. 

Değerli üyeler, yüksek malumunuz olduğu gibi, 
1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 
10 uncu maddesi insanların serbestçe haber alma hak 
ve hürriyetine sahip olduğunu hükme bağlamıştır. 
Bizim Anayasamız, bugünkü haliyle 31 ve 133 üncü 
maddelerinde bu lazimeyi yerine getirecek hüküm
leri ihtiva etmektedir. Ancak ne var ki, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun işleyişi içinde bu gereğin 
yerine getirildiğini iddia etmek mümkün değildir. Çün
kü, ortaya konulan kanunun uygulaması göstermiş
tir ki, bu kanun geçen defalci sıkıntılardan kaçın
mak için aşırı bir hükümet imtiyazı getirmiştir. Hü
kümette kim olursa olsun, ki bugün şu parti olur, ya
rın başka bir parti olur, şu veya bunun bulunması 
önemli değil; ama, radyo televizyon idaresini yalnız 
ve yalnız hükümet edenlerin sesi haline gelmesi Tür
kiye için hiç de hayırlı olmamıştır ve bugün gördüğü
müz kadarıyla hiç de hayırlı olmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yüksek komisyonun getirdiği 
raporda uygulamanın erken olduğunun kastedildiği 
kanun, 14 aylık uygulaması olan bir kanundur. 14 
aylık uygulaması olan bir kanunun «Daha çok ye
nidir» defiyle karşı karşıya kalmasını anlamak müm
kün değildir. Hele hele yüce parlamentomuz KDV 
Kanununu 15 günde iki defa değiştirme fırsatını ele 
geçirmişken, 14 aylık uygulaması olan bir kanuna 
«Bu yenidir» deyip, geçiştirmeyi anlamak sanıyorum 
ki mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, biz 19 uncu maddenin tek
lifini getirirken, baştan da söylediğim gibi bu mad
denin esasına karşı değiliz; ancak, maddenin kulla
nılmasında fevkalade hassas olunması gereğine ina
nıyoruz. 19 uncu madde, hükümet icraatlarının halka 
intikalini sağlamayı hedef alırken, bunun getirdiği 
birtakım espriler vardır. Burada; öncelikle «Siyasî çı
kar amacı gütmeyecek» diyor. Arkasından da, «Geniş 
halk kitleleri tarafından benimsenmesiyle ancak ba
şarıya ulaşacak konular» diyor. 
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Bu espriler ışığında meseleye baktığımız zaman, 
konuyu hükümet propagandası ile halka mal edile
cek meseleler arasında çok iyi ayırdetmemiz lazım. 
Bugüne kadar yapılan uygulamalar içinde maalesef 
şanssız uygulamalar olmuştur. Belediye başkanlarının 
bu program içinde çıkıp halka takdim edilmesinin 
hükümet icraatı ile uzaktan yakından ilgisi yoktur; 
ama, bu program içerisinde pekâlâ kalkıp köprü için 
çıkarılan tahvillerin, Keban Barajı için çıkarılan tah
villerin nasıl satılacağı, bunların ne getireceği halka 
anlatdabilir ve bu konuda halktan yardım istenebilir; 
buna hiç kimse itiraz edemez; fakat kalkıp da Sayın 
Başbakanımız gibi, o programlarda «Biz iktidara 
geldiğimizden itibaren» diye başlarsanız, orada hü
kümet propagandası yapmış olursunuz. Hükümet pro
pagandası yapmak için de, bu maddenin konulmadığı 
yüksek heyetinizin malumudur. 

Büyük bir şanssızlıktır; kanunda bununla ilgili 
cevap unsuru veya bir sorumluluk unsuru da açık 
olarak getirilmemiştir. Yine kanunun 27 nci madde
sinde bulunan cevap hakkı müessesesinin, bu konuyla 
ilgilendirilmesi de kabil değildir. Yüksek malumları 
olduğu üzere, yayın bir kişinin veya kuruluşun şe
ref ve haysiyetiyle ilgili olacak ve gerçeklerle bağdaş
mayan hususları içerecek; o şahıs veya kuruluş, ancak 
o zaman buna cevap hakkını kullanabilecek. Bu 
programda bunların bulunması sözkonusu olamaya
cağına göre, 27 nci maddeden istifade sözkonusu edi-

. lemez ve bunun cevap hakkının varlığından bahsedile
mez. Nitekim, bu konuda yapılan bir başvuruyu da 
bir mahkememiz, bu kanun hükmü karşısında red
detmek durumunda kalmıştır. 

Binaenaleyh, buna mutlaka bir cevap hakkı ge
tirmek, bir cevap unsuru koymak ve meseleyi tartış
maların dışına çıkarmak lazımdır. Aksi halde bugün
kü uygulama devam ederse, ben, sayın hükümet yet
kililerine hemen arz edeyim ki, bu faydadan çok za
rar getirme yolunu seçmiştir ve hükümet icraatını ta
nıtmaktan daha çok, karikatüristlerin malzemesi hali
ne gelen bir program saati haline intikal etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 20 nci madde üzerinde tek
rar durmak istiyorum. 20 nci madde, Türkiye'ye yep
yeni bir uygulama getirmekte, bugüne kadar yapılan 
uygulamaların hepsini yok saymakta, yeni bir uygu
lama konulmasını emretmektedir. Ama ne var ki, 
bugüne kadar yapılan uygulamada şikâyet edilen es
ki uygulamalardan bir adım öteye gider hali göster
memiştir. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun haber ya
yınlarından siyasî partilerin eşitlikle istifade etmesi 
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~\ Anayasanın verdiği kaçınılmaz haktır. Koyduğunuz 
j bir kanun hükmünü ayakta tutmak öncelikle bizim 
? görevimizdir. Eğer oraya «Parlamentoda temsil edi-
. len siyasî partiler» hükmünü koymuş isek, hükümet 

nasıl istifade ediyorsa, aynı madde içinde yer aldığı 
için, burada bulunan siyasî partilere de aynı şekilde 
istifade hakkını vermeye mecbursunuz. Aksi halde 
20 nci maddeyi ihlal etmiş olursunuz. Ne gibi? Par
lamentoda grubu bulunmayan siyasî partiler haberini 
verirken ihlal ettiğiniz gibi ihlal etmiş olursunuz. 

I Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar büyük bir 
Önem taşımaktadır; bunun idraki içindeyiz. Seçimle
rin getirdiği sonucun ortaya çıkardığı meselelerin he
pimiz sorumluluğu içindeyiz ve nitekim Sayın Başba
kanımız da, bu mesele üzerinde fevkalade hassas ol-

I duklarını 15 gün evvel istanbul'da yaptıkları bir açık
lama ile ortaya koymuşlardır. Sayın Başbakanımız, 20 
nci maddenin bu yapısından şikâyet etmiş, mutlaka 
buna bir çözüm bulunması gereği üzerinde durmuş
lar idi. Sayın Başbakan, ister bu madde ile isterse ge
çici bir madde ile bunun çözüme kavuşacağı vaadin
de bulunmuşlardı. 

Şimdi, yüksek heyetiniz komisyon raporunu ka
bul buyurursa, Sayın Başbakanımızın bu vaadini de 

I asgarî bir yıl geriye atmış olacak ki, sanmıyorum yü
ce heyetiniz Sayın Başbakanımızın vaadini kalkıp çiğ
ner duruma getirsin. 

Değerli arkadaşlarım, bir husus üzerinde tekrar 
ıısraria duracağım. Parlamento faaliyetlerinin televiz
yonda yayınlanmasından lütfen kaçmayalım. Şayet 
demokratik müesseseyi halika benimsetecek ve geniş 
halk kitlelerine sevdireceksek, bu çatı altında neler 
yapıldığını, bu çatı altındaki komisyonlarda, Genel 
Kurulda neler görüşüldüğünü milletimize geniş mik
tarda aksettirmeye çalışalım. Gazetelerden, devletin 
yayın organları gibi bunları vermesini beklemeye hak
kımız yoktur. Devlet kendi varlığını, öncelikle kendi 
elindeki müesseselerle korur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yüceliğini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çalışmasını geniş kitlelere göstermek bizim elimizde
dir. 

Şayet bu raporu yüksek heyetiniz kabul buyurur 
ise, yüce parlamentonun çalışmalarını yine haber bül
tenleri içerisinde, vesikalık fotoğraflara sıkıştırılmış 
birtakım insan kalabalıkları şeklinde. görürsünüz ki, 
bunun da, tekrar arz edeyim, parlamentomuza fayda 
değil zarar getireceğine inanıyorum. 

Yüce parlamentonun, bütün bu görüşlerin ışığı 
altında komisyon raporunu reddedeceğine ve mesele-
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nin görüşülmesinle meydan vereceğine inanıyor, saygı
larımı sunuyoırum efendim. (MDP ve HP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ülker; buyurun 

efendim. 

HP GRUBU ADINA REŞİT ÜLKER (İstan
bul) — Yüce Meclisin sayın üyeleri, Türkiye Radyo 
ve Televizyon Yasasının bazı maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin yasa önerileri ve Anayasa Komisyonu
nun ret raporu üzerinde Halkçı Partinin görüşlerini 
sunacağım. 

Sayın Doğan Kasaroğlu, Sayın Musa Öğün ve Sa
yın Namık Kemal Şentürk'ün önerileri ile TRT Ya
sasının 19 uncu maddesine fıkralar eklenmek isten
mektedir. Bilindiği gibi 19 uncu madde, hükümete 
«İcraatın İçinden» programını yapma hakkını veren 
bir maddedir ve aynen şöyledir: 

'«Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayın 
esaslarına uymak, cevap hakkı doğuracak nitelikte 
olmamak ve siyasî çıkar amacı taşımamak kaydıyla 
mevzuat ve idarî kararlarla yürürlüğe konan ve halkın 
katılımı ile başarıya ulaşabilecek hükümet uygulama
larının gerekçelerinin, yararlarının, vecibelerinin, usul 
ve esaslarının kamuoyuna benimsetilmesin! amaçlayan 
tanıtıcı radyo ve televizyon programları hükümet tara
fından Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu dışında 
hazırlanır ve kurum tarafından haber bültenleri dı
şında yayınlanır ve bu yayının hükümet uygulaması
nın tanıtılması olduğu yayın sırasında belirtilir. 

Bu yayınların yayın süreleri ayda 30 dakikayı ge
çemez. Hükümet bu süreyi bir defada veya bir ayda 
toplamı 30 dakikayı aşmamak üzere birkaç defada kul
lanabilir. Kullanılmayan süreler müteakip ay süre
lerine eklenemez.» 

Sayın milletvekilleri, bu maddeye eklenen fıkra
larla bu maddenin Anayasa ve yasa hükümlerine uy
gun, yani amacına uygun kullanılmasını sağlayacak bir 
düzenleme getirilmektedir. Siyasî partiler, «İcraatın 
İçinden» programında hükümetle kendi partileri ara
sında tartışmalı olan bir konuda, kendi görüşlerinin 
münakaşa ve 'tenkit edildiğini veya programın siyasî 
çıkar amacı taşıdığını ileri sürerek, konuşmaya cevap 
vermek suretiyle bu konudaki görüşlerini açıklamak 
isterlerse, TRT Yüksek Kurulu Başkanlığına başvu
rabileceklerdir. Getirilen yenilik budur, temel düşünce 
budur. 

Bugünkü uygulama ise şöyledir: «İcraatın İçinden» 
programı için, ancak TRT Yasasının 27 nci madde

sine ıgöre, yayınlarda bir kişinin haysiyet ve şerefine 
dokunulması veya kendisiyle ilgili alarak gerçeğe ay
kırı hususlar bulunması halinde düzeltme ve cevap 
hakkı kullanılabilir. Bunun dışında, bir partinin hü
kümet ile kendi partileri arasında tartışmalı olan bir 
konuda kendi görüşünün münakaşa ve tenkit edildiğini 
ileri sürmesi veya programın siyasî çıkar amacı ta
şıdığını ileri sürmesi olanak dışıdır. 

Oysa, Anayasanın 133 üncü maddesi, «Radyo ve 
televizyon istasyonları, ancak devlet eli ile kurulur 
ve idareleri tarafsız bir kamu tüzelkişiliği halinde 
düzenlenir. 

Kanun:; Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığını, 
ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, toplumun 
huzurunu, genel ahlakı ve Anayasanın 2 nci maddesin
de belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerini koruya
cak tarzda yayın yapmasını düzenler ve Kurumun 
yönetim ve denetiminde, yönetim organlarının oluş
turulmasında ve her türlü radyo ve televizyon ya
yınlarında tarafsızlık ilkesini gözetir» hükmünü ta
şımaktadır. Madde açık bir biçimde TRT idaresinin 
tarafsız bir kamu tüzelkişiliği olduğunu, yayınlarında 
tarafsızlık ilkesini gözeteceğini vurgulamaktadır. 

Gene Anayasamızın kamu tüzelkişilerinin elindeki 
basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma 
hakkından söz eden 31 inci maddesi; «Kişiler ve 
siyasî partiler, kamu tüzelkişilerimin elindeki basın 
dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlan
ma hakkına sahiptirler. Bu yararlanmanın şartları 
ve usulleri kanunla düzenlenir. Kanun 13 üncü madde
de yer alan genel sınırlamalar dışında bir sebebe da
yanarak, halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce 
ve kanaatlara ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe 
oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz» demektedir. 
Ben bilhassa bunun üzerinde duruyorum, yani ka
nunun karşılamadığı yer burası; «Kamuoyunun ser
bestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz» olu
yor. Burada, özellikle kamu tüzelkişilerinin elindeki 
basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından 
kişilerin ve siyasî partilerin yararlanma hakkı saptan
makta ve halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce 
ve kanaatlara ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe 
oluşmasını engelleyici kayıtlar konamayacağı belir
tilmektedir. Böylelikle 19 uncu maddede yer alan 
mevzuat ve idarî kararlarla yürürlüğe konan ve halkın 
katılımı ile başarıya ulaşabilecek hükümet uygula
malarının gerekçelerinin, yararlarının ve vecibelerinin, 
usul ve esaslarının kamuoyuna benimsetilmesini amaç
layan tanıtıcı radyo ve televizyon programları, «İc
raatın İçinden» programının cumhuriyetin temel ni-
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teltiklerini koruyacak tarzda, yani demokratik yolda 
halkın bu araçlarla haber alması, düşünce ve ka-
naatlara ulaşmasını sağlayacak yolda olması ge
rekmektedir. Bu Anayasa maddeleri doğrultusunda 
TRT Yasasının 9 uncu maddesinin e/5 bendinde, 
«Yayınların (kamuoyunun Anayasa ilkeleri doğrultu
sunda serbestçe ve sağlıklı bir -şekilde oluşmasına yar
dımcı olunması» (Anayasadaki esas kanuna getiril
miş) istendiği gibi, 5 inci maddesinin (k) bendinde 
«Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasın-
daki tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleriyle 
çağdaş habercilik, teknik ve metotlarına bağlı olmak»; 
(1) bendinde «Haberler ile yorumları ayırmak ve 
yorumların kaynaklarını açıklamak»; (m) bendinde 
«Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için, 
kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın 
yapmak». «Tek yönlü taraf tutan yayın yapmamak». 
«Bir siyasî partinin, çıkar çevresinin inanç, düşünce 
ve menfaatlarına alet olmamak esasları» yer almıştır, 
'Bu Yasada Anayasa esasları da getirilmiş. 

Anayasada ve yasada bu esasların yer almasına 
karşın, TRT Yasasının 27 nci maddesinde, «Ancak, 
yayınlarda bir kişinin haysiyet ve şerefine dokunulması 
veya kendisiyle iîıgili olarak gerçeğe aykırı hususlar 
bulunması» halimde düzeltme ve cevap hakkı tanın
mıştır. Yasa, Anayasadaki esası alıp getirmiş bir mad
desine koymuş; fakat "bunun müeyyidesini açık bı
rakmıştır. Böyle bir şey olursa ne olur? Ona oeza ve
rilir, o ayrı bir şey, vazifeyi suiistimal vesaire gibi. 
Şayet «İcraatın İçinden» programında, konular Ana
yasaya ve TRT Yasasına aykırı olarak tek yönlü 
kamuoyuna aksettirilmişse, hükümet ile bir siyasî 
parti arasında tartışmalı olan bir konuda bir par
tinin kendi görüşü münakaşa ve tenkit edilmişse, (ka
muoyunun serbestçe oluşmasını sağlamak bakımın
dan) program siyasî bir amaç ıtaşımışsa, bu, tarafsız
lık ilkesine aykırı olduğu gibi, maddeye de aykırı 
olur; bunlar açıkta bırakılan tedbirlerdir ve TRT 
Yasasının 27 nci maddesine dayanamaz; çünkü madde
de, yalnızca haysiyet ve şerefe dokunma veya ken
disiyle ilgili olarak gerçeğe aykırılık halinde düzeltme 
ve cevap hakkı tanınmaktadır. Böylece yasa, Anayasa 
hükümlerini ve bizzat kendi hükümlerinin bir bölü
münü ortadan kaldırmıştır. Bu durumuyla kuşkusuz 
Anayasaya aykırıdır, işte yasa önerisi, 19 uncu mad
deye eklenen fıkralarla, bu büyük eksikliği ortadan 
kaldırmaktadır; bu bakımdan yerinde bir değişiklik 
önerisidir. Radyo - televizyon konusunda dünyada 
en ileri olan BBC'nin de bu düzeni uyguladığı bilin
mektedir. 

Öneri, önemli ve bizce yerinde bir hüküm daha 
içermektedir: O da, başvuruların Radyo ve TV Yüksek 
Kuruluna yapılmasıdır. 27 nci maddedeki düzen, sulh 
ceza ve asliye ceza mahkemelerine başvurudur. Yeni 
getirilen metinde bu, d.ıha yüksek, bu işlerde uzman-
lamış bir kurula bırakılıyor. Oysa, kanunların teknik 
inceliği, uzmanlık istemesi bakımından, Radyo ve (TV 
Yüksek Kuruluna bırakılması yerinde olacaktır, 

Değerli milletvekilleri, diğer bir hüküm ile Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yasası, «Türkiye 
Büyük Millet Meclisiyle İlgili Yayınlar» başlıklı 21 
inci maddesinin birinci fıkrasında, «Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisti 
Genel Kurulu çalışmalarını radyodan dengeli ve taraf
sız bir biçimde özetleyen yayın yapar» hükmünü 
getirmiştir. Bu hükme dayanılarak, radyo «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Saati»nde, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi çalışmalarını özet olarak da olsa ver
mektedir. Böylelikle Anayasamızın 97 nci maddesinde 
yer alan Meclis görüşmelerinin açıklığı ve yayınlan
ması ilkesi bir ölçüde yerine gelmektedir. Seçmenelr 
Meclisin ve milletvekillerinin çalışmalarını öğrenebil
mektedirler. 

Yakın yıllara kadar yurttaşlar Türkiye Büyük Mil
let Meclisi çalışmalarına ilişkin bilgiyi gazetelerden ve 
radyodaki «Türkiye Büyük Millet Meclisi Saati»nden 
izleyebilmekte idiler. Ancak son yıllardaki gelişmeler 
durumu büyük ölçüde değiştirmiştir. Bu gelişmeler
den biri, bir bölüm gazetelerin daha çok magazin 
türü, çok resimli, az yazılı olmaya başlamış bulun
maları sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi ça
lışmalarına, çok önemli olanlar dışında, hemen hemen 
yer verilmez bir duruma gelinmiştir. Oysa demokra
tik ülkelerin gazetelerinde ayrıca parlamento sayfa
lan vardır. Tüm gazetelerde de parlamento çalış
malarına geniş bir biçimde yer verilir. Bu da doğal
dır. Böylelikle kamuoyu Meclisin ve milletvekillerinin 
çalışmaları hakkında geniş bilgi almak olanağı bulur. 
Öte yandan Meclis de bundan yararlanır. Yaptığı iş
lerde kamuoyunun eleştirilerini öğrenir, daha iyi bir 
çalışma yapma olanağı bulur. Halkın demokrasiye 
olan inancı güçlenir. 

Bu gelişmelerden bir diğeri, radyonun yerini hızla 
televizyonun almasıdır. Böylelikle televizyonları olan
lar artık radyoyu dinlemez olmuşlardır. «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Saati» de gece yayınlandığında, te
levizyon izleyenlerin tümü «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Saati» programını izleyememektedir. Bu ne
denle de Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları 
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kamuoyuna çok az yansır bir duruma gelmiş ve halk 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmadığından ya
kınmaya başlamıştır. Halkla yapılan temaslarda en çok 
yakınılan konu da bu olmaktadır. Bu durumun mil
letvekillerinden çok demokrasiye zarar vereceği or
tadadır. Demokrasi yurttaşların inancıyla yaşar, bu 
inanç sarsıldığında demokrasi de sarsılır, işte bu dü-' 
şüneelerle TRT Kurumunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurul çalışmalarını yalnız radyoda 
değil, televizyonda da vermesi önerilmiştir. Böylelikle 
TRT Yasasında bir .eksiklik giderilmiş, yasanın, bu 
maddesi çağdaş duruma gelmiş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, buna karşı komisyonda ileri 
sürülen gerekçe şu olmuştur: «!Bu yayınlar 'Türkiye 
'Büyük Millet Meclisi Saati' programında olduğu gibi 
devamlı yayınlanamaz; televizyon ayrı bir düzendir, 
orada bu iş yapılamaz.» 

Değerli arkadaşlar, biz 'teklifimizde bunların nasıl 
yapılacağına dair en ufak bir şey söylemedik. Eğer 
ilke olarak televizyonda «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Saati» programı ıkabul edilirse, TRT iradesi en 
uygun şekilde, deneyerek bunun uygulamasını yapıp 
götürebilecektir. Binaenaleyh, bu "yolda söylenilen 
(iddialar bir gerçeklik taşımamaktadır. 

Öte yandan, bugün demokrasi ilk baştaki noktaya 
dönmüştür, ilk baştaki demokrasi doğrudan demok
rasiydi; yani seçimler halkın bir yerde toplanıp yö
neticilerini seçmek ve denetlemek yoluyla yapılıyordu, 
Bugün televizyon sayesinde, doğrudan doğruya halk 
tarafından yapılan seçimlerde adaylar (Mesela Ame
rika'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi, diğer ülkeler
deki seçimler ve Türkiye'deki seçimler), hemen doğ
rudan doğruya vatandaşla ilişki kurmak durumunda-
dırT 

'Bir de, Seçim Yasasında yapılan değişiklikle - ki 
doğrudur bu değişiklik - milletvekilleri yalnız kendi
lerini seçen delegelere değil, yani partililerine değil, ay
nı zamanda ve öncelikle halka hizmet etmelidirler. Bu
gün getirilen ve yürürlükte olan seçim sistemine göre 
evvela önseçim yapılacak, önseçimden sonra bir misli 
aday halka sunulacaktır. Yani halk o sırayı değiştire
bilecektir, işte burada eğer «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Saati» programı varsa; o işlemediği ve televiz
yon işlediği takdirde milletvekili halk için nasıl çalış
tığını göstermek imkânını bulacaktır. Buna karşı 
«Seçmene selam» diye bir deyim vardır halk arasında. 
Bu deyim aslında doğrudur. «Seçmene selamdan» 
yanlış mana da alınır; yani özünde ciddî bir şey söy
lemeden kürsüye çıkıp konuşmak. 

Değerli arkadaşlarım, geçmiş dönemler üzerinde 
bilimsel bir araştırma yapıldığı takdirde görülecektir 
ki, şu kutsal kürsüye çıkıp da içeriği olmadan söz 
söyleyen hiç kimse bir yarar tespit etmemiştir. Biz 
onu deneyimsel olarak biliyoruz. Onun için burası 
yakar. Burada milletvekilinin söylediği gelişigüzel söz, 
bilinçlenmiş halk tarafından nasıl karşılanır; en azın
dan kendi meselesini, mesela tarım konusunda konu
şuyorsanız, çiftçi sizden bizden daha iyi bilir yaşadığı 
hayatı, yanlış söylediğiniz zaman oy mu getirir, oy 
mu götürür hiç kimse bunu kestiremez; ama bunun 
neticeleri belki bir veya iki seçim sonra iyice anlaşılır; 
o ayrı bir şeydir. Demokrasi yolundayız ve gideceğiz. 
Onun için bu noktada da ileri sürülen iddialar doğru 
değildir. Demokrasilerde kabul edilen sistem şudur : 
Şahıslar tanıtılır, parti tanıtılırken aynı zamanda o 
partiyi temsil edecek şahısların halk tarafından tanın
ması gerekir. Hiçbirimiz tanınmamış bir kimseyi par
timizin lideri diye getirdik mi? Tanınmış, kendilerini 
topluma ispat etmiş, inandırmış kimseleri getirdik. 

Milletvekilleri de bu tarzda seçilecektir. Onun 
için bu maddenin kabul edilmesi gerekir diye düşünü
yoruz. 

Diğer taraftan, 20 nci madde üzerinde Sayın Ka-
saroğlu'nun söylediklerine de geniş ölçüde katılıyo
ruz. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Komisyon raporu üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Şimdi komisyonun, teklifin reddine dair raporunu 

oylarınıza sunacağım. Komisyon raporu, teklifin red
dine dairdir. 

Komisyon raporu kabul edildiği takdirde teklif 
reddedilmiş olacaktır. Komisyon raporu reddedildiği 
takdirde teklif, İçtüzüğün 81 inci maddesine göre 
komisyona geri verilecektir. Bu hükümler, daha önce 
de uyguladığımız hükümlerdir. 

Komisyonun, teklifin reddine dair olan raporunu 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir ve böylece teklif düş
müştür. , 

5. — Bingöl Milletvekili Mehmet Ali Doğuşlu'nun, 
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 21.7.1983 Tarih ve 2865 Sayılı Kanunla Ek
lenen Ek Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/9) (S. Sayısı : 240) (1) 

(1) 240 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mının 5 inci sırasında çok kısa bir kanun teklifi var
dır; bu teklifin müzakerelerine geçiyoruz. 

5 inci sırada, Bingöl Milletvekii Mehmet Ali Do-
ğuşlu'nun, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 21.7.1983 tarih ve 2865 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek Maddesinin Üçüncü Fıkrasının 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporunun müzakerelerine geçi-* 
yoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyenler?.. 
Birinci sırada Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Kuşhan; buyurun. 

HP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çok değerli üyeleri; görüşmekte olduğumuz kanun 
teklifi, 5434 sayılı Kanuna bir madde eklemek ve aynı 
kanuna 2865 sayılı Kanunla eklenen ek maddesinin 
üçüncü fıkrasını değiştirmek suretiyle köylerde çeşitli 
dönemlerde hizmet yapmış olan; fakat hizmetlerini 
tevsik etme olanağı belirli şartlara taalluk eden ve 
dolayısıyla kayıtları bulunmayan kimselerin mahkeme 
kararıyla bu hizmetlerini tevsik etmek suretiyle, borç
lanarak hizmetlerine dahil edilmesini sağlayıcı bir 
kanun teklifidir. 

t 

Sayın milletvekilleri, mesele sosyal güvenlik kav
ramını genişleten, hizmet etmiş olan kimselerin o gü
nün şartları içerisinde köylerde kayıt tutulmamış ol
masından veya mahalle veya kasaba camilerinde veya 
muhtarlıklarda kayıt tutulmamış olmasından müte
vellit ifa ettikleri hizmetler karşılığında prim ödemek 
suretiyle bu hizmetlerini saydıramayan kimselerin bu 
hizmetlerini saydırma imkânını sağlamak ve dolayı
sıyla sosyal güvenlik kavramının kapsamını genişlet
mektir. Biz Halkçı Parti olarak bu ve emsali kanun
lara çok olumlu bakıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, yalnız daha evvelki uygula
malarda, bazı hallerde istismarların söz konusu oldu
ğu yaşanan bir vakıadır. O bakımdan, kanunun tek
lifine, komisyonda, bu işi gerçekleştirecek olan 5434 
sayılı Kanunla kurulmuş olan Emekli Sandığının gö
rüşü ilave edilmek suretiyle tamamlandıktan sonrası
na kesinlikle katılıyoruz. Çünkü Emekli Sandığı, Tür-
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kiye'de 5434 sayılı «Kanunla kurulmuş sosyal güven
lik kuruluşlarımızın en büyüğü ve aynı zamanda bu 
konularda en deneyimli olan kurumumuzdur. 

Sayın milletvekilleri, kurumun görüşleri doğrultu
sunda olsa gerek ki, çünkü noksanlıklar o şekilde ta
mamlanmış, kanunu tetkik ettiğimizde görüyoruz, bu 
şekilde tevsiki mümkün olmayan hizmetlerin, «İlgili
nin Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen ilgili müftü
lük hasım gösterilmek suretiyle açılan dava sonunda 
hizmet süresini belirleyen ve yetkili sulh hukuk mah
kemesince verilmiş olan bir karar yeterfö sayılır» 
şekliyle alınmış oftan karara istinaden değedendıirilmesli 
söz konusu olacak ve mahkemeden karar almak 
mecburiyeti söz konusu edildiği için de kesinlikle 
suiistimal veya istismar etme söz konusu olmaya
caktır. Dolayısıyla o günün şartlarında, gerek para, 
gerek zahire, yani hububat ve gerekse hayvan kar
şılığında köylerde hizmet eden, (Canlı hayvan kar
şılığında dahi hizmet eden imamlarımız, müezzinle
rimiz vardı biliyorsunuz) kimselerin bu hizmetlerini 
değerlendirip, bunları borçlandırmak suretiyle hiz
metlerine ilave etmek ve sosyal güvenlik hakkı 
sağlamak imkânını getiren bu teklifi biz Halkçı Par
ti olarak çok müspet karşılıyoruz ve bu borçlan
malar biraz önce okuduğum bölümde kanuna ilave 
edilmiş olan espri içerisinde mahkemelerin vereceği 
karara istinaden gerçekleşeceği için, kesinlikle bir 
suiistimal veya istismar etme de söz konusu olma
yacaktır. Çok gerekli olan ve özellikle üzüntüye 
sebep olan boşluklardan bir tanesini dolduracak 
olan bu teklife yaklaşımımız müspettir, oyumuz da / 
beyaz olacaktır. 

Arz ederim efendim, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Sayın Koyuncu, şahsınız adına buyurun efen

dim, 
HAYDAR KOYUNCU -(Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem mMetvekiferi; 240 sına sayılı ve 
Bingöl Milletvekili Sayın Mehmet Ali Doğuşlu ta
rafından sunulan ve din görevlilerinin emeklilikleri
ne ait bu teklif, gerçekten uzun yıllardan beri orta
da duran bir haksızlığın ve adaletsizliğin giderilme
sinde önemli bir teşebbüs olarak kabul etmek gere
ken yerinde bir tekliftir. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten ülkeıriizde, geç
mişte dinî hizmetlerinin nasıl ifa edildiğini biliyor
sunuz. Uzun yıllar imam ve müezzinlik yapan bazı 
vatandaşlarımızın bu hizmetleri o yöre halkı tara
fından karşılanmakta idi. Bu hizmetler herhangi bir 
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belge ile belgelenmemiştir. Çoğu »zaman bu hizmet
ler gönüllü fertlerin katkı ve bağışlarıyla veya bazı 
dernek veya vakıfların yardımıyla yürütülmeye ça
lışılmıştır. Bugün her sahada çalışanlara getirilen 
sosyal güvencenin, bu kesime hizmet veren din gö
revlisi vatandaşlarımıza da teşmili, geçmiş bu gibi 
hizmetlerim değerlendirilmesi sosyal adaletin bir ge
reği olacak, bu suretle geçmiş hizmetleri değerlen
dirilmiş sayılacaktır. Yine de, geç de olsa, bugün 
mahkeme karar şartlarına rağmen bu teklifin yasa
laşması pek çok mağduriyetin giderilmesine imkân 
verecektir. Pek çok belgelenmemiş eski hizmetlerin 
ihya edilmekle din görevlisi emekli sorunu ortadan 
kalkacaktır. Bu nedenle bu teklifi bütün kalbimizle 
destekler, lehinde olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, yerii sorunların ortaya çık
maması için, hükümet olarak (20 'bin camimizde 
imam hatip kadrosu bugün açıktır. Hükümetin elin
de de yeterince kadro olduğuna inanmaktayız), ön
celikle bu kadroların tahsisiyle imam hatips'iz köy
lere ve fakir köylere öncelik tanınmasıyla sosyal ada
letin gerçekleşmesinde büyük yarar gördüğüme ina
narak, bu kanunun memleketimize ve milletimize 
hayırlı olmasını diler, yüce Meclisi saygıyla selam
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koyuncu. 
Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

!1 inci maddeyi okutuyorum: 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun, 21.7.1983 Tarih ve 2865 Sayılı Kanunla 
Eklenen Ek Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiş

tirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 «ayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununa, 21.7.1983 Tarih ve 2865 Sayılı Kanunla 
Eklenen Ek Maddesinin Üçüncü Fıkrası aşağıdaki. 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Koy, kasaba ve mahalle camilerinde yapılan hiz
metlerin borçlandırılabilmesliı için, ilgililerin hu görev
leri müftülükçe verilmiş bir belgeye istinaden yap
mış olmaları ve ücretlerinin dernek, vakıf veya köy 
bütçesinden ödendiğinin defter veya bordro, bu ol
madığı takdirde vergi dairesi kayıtlarına istinaden 
müftülüklerce verilmiş ve mahallî mülkî amirlerce 

onanmış belgelerle tevsik etmiş olmaları şarttır. Şu 
kadar ki; ibu fıkrada adı geçen belgelerin /-tevsiki 
mümkün değilse, ilgilinin, Diyanet İşleri Başkanlığını 
temsilen ilgili müftülük hasım gösterilmek suretiyle 
açılan dava sonunda hizmet süresini belirleyen ve 
yetkili Sulh Hukuk Mahkemesince verilmîş olan bir 
karar yeterli sayılır.» 

BAŞKAN — Kanun teklifinin 1 inci maddesi 
üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin başlığının ve 

1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Başlık : 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nun 21.7.1983 Tarih ve 2865 »Sayılı Kanunla Ekle
nen Ek Maddenin ı(c) Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kânununa 21.7.1983 tarih ve 2865 sayılı Kanunla 
Eklenen Ek Maddenin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

c) Köy, kasaba ve mahalle camilerinde dernek, 
vakıf veya köy bütçesinden ücret alarak imam ha
tiplik yapanlar; 

Bu görevlerde geçmiş süreleri için 5434 sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanununa 20.5.1976 tarih ve 
2012 sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddesinin (d) 
fıkrasının 2 nci bendinde yer alan esas ve oranlara 
göre borçlandırılırlar. 

Köy, kasaba ve mahalle camilerinde yapılan hiz
metlerin borçlandırılabilmesi için ilgililerin bu gö
revleri müftülükçe verilıriiış bir belgeye istinaden 
yapmış olmaları ve ücretlerinin dernek, vakıf veya 
ik'öy bütçesiimden ödendiğinin defter veya bordro, bu 
olmadığı takdirde vergi dairesi kayıtlarına istinaden 
müftülüklerce verilmiş ve mahallî mülkî amirlerce 
onanmış belgelerle tevsik etmiş olmaları şarttır. 

Şu kadar ki; bu fıkrada adı geçen belgelerin tev
siki mümkün değilse, ilgilinin, Diyanet İşleri Baş
kanlığını temsilen ilgili müftülük hasım gösterilmek 
suretiyle açılan dava sonunda hizmet süresini be
lirleyen ve yetkili sulh hukuk Mahkemesince veril
miş olan bir karar yeterli sayılır. 

Bu maddeye göre yapılan borçlandırmalar hak
kında da 5434 sayılı Kanunun borçlanmayla ilgili 
diğer hükümleri uygulanır. 
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Gerekçe : Teklif başlığındakıi ve 1 inci maddedeki 
3 üncü fıkra ıtabdri redaksiyon bakımından yanlış 
anlamalara sebebiyet vereceği düşüncesiyle bu öner
ge zarurî görülmüştür. 

Saygılarımızla. 
İsmail Saruhan Ahmet tlhami Kösem 

Ankara Malatya 
Mustafa Sabin Ali Topçuoğlu 

Kayseri Kabıamanmaıraş 
Cemâl Özblen 

^Kırklareli 

BAŞKAN — Komisyon başlık ve 1 inci maddeyle 
ilgili bu önergeye kaitııhyar mu efendim? 

PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METfcN EMftROĞIJU .(Malatya) — Katılıyoruz 
efendıim. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu 
efendim? 

(MALİYE VE OÜMRJÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN <lBursa) — Katılıyo
ruz efendim. 

(BASKAIN — O halde önergeyi Genel Kuru ta 
oylarıma sunacağım. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

1 linçi maddeyi (başlık da dahi) bu önergenin 
getirmiş olduğu değişiklikle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler..' Etmeyenler... Madde ve başlık bu 
yeni şekHiyle kabul edilmiştir. 

V. — SORULAR VE 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkariın, 

Başbakanlık Danışmanlarına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakam Kâzım Oksay'ın yazılı ceva
bı (7/330) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Turgut özal 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gere
ğine müsaadelerinizi arz edenim, 

Saygılarımla, 
Türkân T. Ankan 
Edirne Milletvekilli 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı (tarihinde yürür

lüğe girer. 

IBAŞKAN — 2 noi madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

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

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

Teklifin tümü üzerinde oyunun rengini belli et
mek için söz almak isteyen var mı? Yok. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Teklif kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun. 

Sayın milletvekilleri çalışma süremizin bitmesine 
çok az bir zaman kalmıştır. Yeni bir gündem mad
desine geçmeye, zaman bakımından imkân olmadığı 
görülmektedir. Bu nedenle; gündemdeki konulan sı
rasıyla görüşmek için 27 Şubat 1985 Çarşamba gü
nü saat 15.00te toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum, 

Kapanma Saati : 18.41 

CEVAPLAR (Devam) 
Konu 

Başbakanlık danışmalarının danışmanlık konulan, 
uzmanlık alanlan ve iş tecrübeleri 

ıSorular 

Soru 1. 13.12.1983 - 16.1.1985 tarihleri arasın
da Başbakanlık danışmanı alarak atanmış olanların 
sayısı- ve ad-soyadları nedir?. 

» 
Soru 2. Atanmış olan her danışmanın aşağıda

ki cetvele göre durumu nedir?. 
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a) Danışmanın adı - soyadı 
b) Yaşı 
e) Danışmanlık konusu, allanı 
d) Danışmanlık görevine atanma tarihi 
e) Mezun olduğu üniversite ve fakülte 
f) Mezun olduğu yıl 
g) Son 10 yıl içindeki iş tecrübesi 

Çalıştığı kurum 
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Pozisyonu 
Çalıştığı yıllar 

ve çalışma süresi! 

T.C. 
Başbakanlık 26.2.1985 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-305--1/04756 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 18.1.1985 gün ve Gen. Sek. Kan. ve Kar. 

Md. 7/330-2632/10683 sayılı yazısı. 
b) 20.2.1985 gün ve Gen. .Sök. Kan. ve Kar. Md. 

7/330-2632/10683 sayılı yazısı. 
Sayın Başbakanımızın tarafımdan cevaplandırıl

masını tensip ettikleri, Edirne Milletvekili Türkân 
Arıkan'ın 13.12.1983 iile 16.1.1985 tarihleri arasında 
Başbakanlık Müşaviri olarak atananlarla ilgili yazılı 
soru önergesi incelendi. 

Yazılı soru önergesinde belirtilen tarihler arasında 
Başjba'kanlık Müşaviri olarak 12 kişi tayin edilmiş 
olup, tayin edilenlerin tamamı yükseköğrenim gör
müş, bilgili ve ihtisas sahibi kişilerdir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

2. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elginin, Soytaş 
Holding AŞ ile yan kuruluşlarına verildiği iddia edi
len teminat mektupları ile kredilere ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
yazılı cevabı (7/331) 

14.1.1985 
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başlkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Turgut özal ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygılarımla arz ederim. 

Ali İhsan Elgin 
içel Milletvekili 

1. Soytaş Holding Anonim Şirketi ve yan kuru
luşları Toplu Konut Fonundan yararlanmak amacıy-
îa 'başvurmuş mudur?. Bavuruda 'bulunduysa, 'bu is
teminin sonucu ne olmuştur?. 

2. Soytaş ve yan kuruluşlarına 13 Aralık 1983 
tarihinden bu yana hangi 'bankalardan ne kadar te
minat mektubu ve kredi verilmiştir?. 

3. Devlet Balkanı Kâzım Oksay'ın eski Genel 
Müdürü olduğu Soytaş ile yan kuruluşlarının banka
lardan aldığı teminat mektubu ve kredi temininde bir 
rolü olmuş mudur?. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 25.2.1985 

Sayı : 04-012-1/01791 
Konu : Ali İhsan Elgin'in yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 7.2.1985 gün, K.K. Gn. Md. 
18/106-580/1565 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve Sayın Başbakan adına 
tarafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru öner
gesine cevap metni ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 
Devlet Bakanı 

L Soytaş Holding AŞ ve yan kuruluşları adına 
Toplu Konut Fonundan yararlanmak üzere herhangi 
bir müracaat mevcut değildir. Dolayısıyla hu konuda, 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığın
ca yapılmış bir işlem de bulunmamaktadır. 

2. Bu soru, 'bir firmanın ticarî sırrı mahiyetinde 
olduğundan, yazılı soru yoluyla cevaplandırılması 
mümkün değildir. 

3. Olmamıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

65 İNCİ BİRLEŞİM 

26.2. 1985 Salı 

Saat : 15.00 

l 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURU|LA 

SUNUŞLARI 
1. — İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğru

dan Doğruya Gündeme Alnıma önergesi. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — 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 İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Rapo
ru ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyonun Gö
rüşü (3/20>(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 13.2.1985) 
(GÖRÜŞME GÜNÜ : 27.2J985) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 
<n\m, pancar ürününe uygulanan fiyat farkına ilişkin 
.Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/283) <*) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıguTin, Şe-
kerbaak 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) 

{*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

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

5. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 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 Hillmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum deprem bölgesindeki işsizlerin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/267) 

8. — Malatya Milletvekili Ayhfcn Fırat'ın, Muğ
la - Yatağan, Yeniköy, Kemerköy termik santraUarı-
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar ©akanından 
sözlü soru önergesi (6/268) 

9. — İçel Milletvekili Edip Özgeınç'ira, Etibank'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/270) 

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

11. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Çayırhan 
bölgesindeki soda^ madeninin işletme hakkına ilişkin; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

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

13. — îçel Milletvekili Edip özgenç^in, Bingöl İli 
özel idaresine ait «KÖS» kaplıcalarının ihalesine 
ilişkin İçişleri Bakamından sözlü soru önergesi (6/274) 

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

(Devama arkada) 



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, söker 
ihracatı nakliye ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddia
sına ilislkin 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 ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
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
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Telkli.fi 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 ve 235'e 1 inci Ek (Dağıtma tarihi : 8.1.1985; 
19.2.1985) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Televiz
yonda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlgili Yayın 
Yapılmasına İlişkin Yasa önerisi ve İstanlbul 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'nun, 
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 21.7.1983 Tarih ve 2865 Sayılı Kanunla Ek
lenen Ek Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilme
sine 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 İliş
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 Bu 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 noi Fıkra
sının .Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dâir 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 İçişleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonları Raporları (1/547) (S. Sayısı 254) (Da
ğıtma tarihi : 19.2.1985) 

10. — Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Ha
millerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Ağrı Milletvekili İ'brahim Taşdemir ve 7 Arkadaşının 
29.6.1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
na Bir Ek. Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/157) (S. 
Sayısı : 236 ve 236'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1985; 20.2.1985) 

•X 11. — 2978 Sayılı Ücretlilere Vergi İad*si 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/646) (S. (Sayısı : 256) (Dağıtma tarihi : 22.2.1985) 

( X ) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 253 

Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, 

Orman ve Köy İşleri Komisyonu Raporu (1 /520) 

TC 
Başbakanlık 18 . 6 . 1984 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/224/04780 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname» bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasa'ıun 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ili
şikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

TOPRAK VE TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKIN
DA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GENEL GEREKÇESİ 

Tarım, millî ekonomimizin temelini teşkil etmekte olup, nüfusumuzun büyük bir kısmı bu sektörde çalış
maktadır. Millî gelir içinde en büyük paya sahip olan tarım sektörü; arazi varlığı, su kaynakları ve iklim 
şartları bakımından güçlü bir potansiyele sahiptir. Ancak, bu potansiyel, henüz tam değerlendirilememiş ve 
millî ekonomiye beklenen katkısı sağlanamamıştır. Yılda % 2'nin üzerinde artan nüfusumuzu dengeli bir şe
kilde beslemek ve döviz ihtiyacımızı karşılamak için, tarım potansiyelim'izin tam olarak değerlendirilmesi za
rurî bulunmaktadır; zira, toplam ihracatımız içerisinde tarımın payı % 67 civarındadır. 

Diğer yandan, ülke tarımının uygulayıcıları olan çiftçi ailelerinin büyüyen bir bölümü, küçük ve orta 
işletmelerde geleneksel metotlarla üretim yapmaktadırlar. Bu yapı, tarımda verim düşüklüğüne ve dengesiz 
gelir dağılımına yol açmaktadır. Tarımsal ürünlerimizde birim başına verim giderek artmasına rağmen, bazı 
ülkelerle mukayese edildiğinde, ülkemizde, birim alandan alınan verimin yeterli bir seviyede olmadığı gö
rülür. 

Bütün bu ve benzer sebeplerden dolayı, Devlet, 1982 Anayasasının 44 üncü maddesinde de belirtildiği 
gibi, «toprağın verimli olarak işletilmesini 'korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve top
raksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli 
tedbirleri almak» durumundadır. Buna göre Devlet, birinci planda toprak unsurunun muhafazasını, verim-
lenmesini sağlayacak, hemen arkasından toprak-insan münasebetini düzenleyecektir. 1961 Anayasasının 37 nci 
ma'ddeslinde de ziikred'ilen bu mecburiyet, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununda d& teferruatlı bir 
şekilde ifadesini bulmuş olmasına rağmen, bu Kanun, Anayasa Mahkemesinin 10.5.1978 tarihinde yürürlüğe 
giren Kararı sebebiyle şekil yönünden iptal edilmiştir. 

Devletin, toprak ve tarımla ilgili olup, Anayasadan doğan vecibelerini biran önce ve gereği gibi yerine 
getirebilmesini sağlamak maksadıyla daha önce Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Toprak ve Tarım 
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Reformu Müsteşarlığı teşkilatının, bu defa bağlılığı değiştirilerek, fonksiyon yönünden asıl ilgili Bakanlığı 
olan Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde bir Genel Müdürlük olarak teşkilatlanması öngörül
müştür. Bu sebeple, 2680 sayılı Yetki Kanununa ve 174 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere daya
nılarak, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname hazırlanmıştır. 

TOPRAK VE TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ 
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 'Bu maddede, Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı belirtilmekte, sayılan amaçların et
kili, düzenli ve sürekli olarak gerçekleştirilmesi için Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı, kamu tü
zelkişiliğine sahip, katma bütçeli Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün kurulduğu belirtilmekte
dir. 

Madde 2. — Bu maddede, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmaktadır. 
Madde 3. — Bu maddede, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün teşkilatının, merkez ve taşra 

teşkilatlarından meydana geldiği belirtilmektedir. 
Madde 4. — Bu maddede, Genel Müdürlük merkez teşkilatının anahizmet birimleri, danışma ve dene

tim birimleri ile yardımcı birimlerden meydana geldliğ'i belirtilmekte, merkez teşkilatının ekli cetvelde gösteril
diği açıklanmaktadır. 

Madde 5. — Bu maddede, Genel Müdürlüğün en üst amiri olan Genel Müdürün görevleri, sorumluluk 
ve yetkileri belirtilmektedir. 

Madde 6. — Bu maddede, Genel Müdürlük birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre 
yardımcı olmak üzere (2) Genel Müdür Yardımcısının görevlendirilebileceği hüküm altına alınmaktadır. 

Madde 7. — Bu maddede, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Anahizmet Birimleri sayıl
maktadır. 

Madde 8. — Bu maddede, Arazi İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmaktadır. 
Madde 9. — Bu maddede, Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığının görevleri sayıl

maktadır. 
Madde 10. — Bu maddede, Ziraî Gelişme ve Yerleşim Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmaktadır. 
Madde 11. — Bu maddede, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Danışma ve Denetim Bi

rimleri belirtilmektedir;, 

Madde 12. — Bu maddede, Genel Müdürlük Teftiş Kurulunun görevleri sayılmakta, bahse konu Kuru
lun kuruluş esasları ile müfettişlerin çalışma usul ve esaslarının tüzükle düzenleneceği hüküm altına alınmak
tadır. 

Madde 13. — Bu maddede, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri sa
yılmaktadır. 

Madde 14. — Bu maddede, Genel Müdürlük Hukulk MlüşavMiğinfin görevleri belirtiilmefc'tedir. 
Madde 15. — Bu maddede, Genel Müdürlüğün Yardımcı Birimleri belirtilmektedir. 
Madde 16. — Bu maddede, Personel Şubesi Müdürlüğünün görevleri sayılmaktadır. 
Madde 17, — Bu maddede, İdarî ve Malî İşler Şubesi Müdürlüğünün görevleri sayılmaktadır. 
Madde 18. — Bu maddede, Savunma Uzmanının, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen gö

revleri yerine getireceği belirtilmektedir. 

Madde 19. — Bu maddede, Genel Müdürlüğün, genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkili ol
duğu hükme bağlanmaktadır. 

Madde 20. — Bu maddede, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının' 'her kademesindeki yöneticile
rin, Genel Müdürlük emir ve direktifleri ile mevzuat çerçevesinde yürütmek durumunda oldukları görevleri 
dolayısıyla, bir üst yöneticiye karşı sorumlu oldukları hükme bağlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 253) 
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Madde 21. — Bu maddede, Genel Müdürlüğün, diğer kuruluşları hizmet alanına giren, faaliyetlerinde, 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığınca tespit edilecek esaslar içinde kalmak kaydıyla, ilgili kuruluşlarla 
gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak sorumluluğunda bulunduğu hükme bağlanmaktadır. 

Madde 22, — Bu maddede, Genel Müdürlüğün, hizmet alanına giren faliyetleri dolayısıyla, mahallî idare
lerle koordinasyonu sağlamaktan sorumlu olduğuna işaret edilmektedir. 

Madde 23. — Bu maddede, Genel Müdür dahil olmak üzere Teşkilatın her kademesindeki yöneticilerinin, 
sınırlarını açıkça tespit etmek kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilecekleri açıklanmakta, 
bu devrin, devreden amirin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı hususu ayrıca belirtilmektedir. 

Madde 24. — Bu maddede, Genel Müdürlüğün 1-4 ve 5-15 derece kadrolarına ne şekilde atama yapıla
bileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 25. — Bu maddede, kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara dair diğer hususların 
neye göre düzenleneceği belirtilmektedir, 

Madde 26. — Bu maddede, Genel Müdürlüğün katma bütçesinin gelirlerinin nelerden ibaret olduğu sayıl
maktadır. 

Madde 27. — Bu maddede, Genel Müdürlüğün ita amirinin Genel Müdür olduğuna dikkat çekildik
ten sonra, Genel Müdürün bu yetkisini devredebileceği 'hususu 'hükme bağlanmaktadır. 

(Madde 28. — Bu maddede, Genel M«dürlüğün Devlet Daireleri, müessese ve teşekkülleri veya gerçek ve 
tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, 'hakeme ve icraya intikâl etmemiş olan uyuşmazlıkla
rın halli ile dava ve icra kovuşturulmasından vazgeçilmesi durumlarında anlaşmazlıkların sulh yolu ile çö
zümünde uyulacak usul ve esaslar hükme bağlanmak tadır. 

Geçici Madde 1. — Bu maddede, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına ait her türlü araç, gereç 
ve personelin, hiçbir işleme gerek kalmaksızın bütçesi ile 'birlikte Genel Müdürlüğe devredildiği hükme bağ
lanmakta, yeni kadrolar tespit edilinceye kadar mevcut kadroların kullanılmasına devam olunacağı ayrıca be-
lirtilmetkedir. 

Geçici Madde 2. — Bu maddede, bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebiy
le kadro ve görev unvanları değişmeyenlerin, mevcut kadrolarına atanmış sayıldıkları açıklanmakta, kadro 
ve ıgorev unvanları değişenler ile kaldırılanların, yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun iş
lerle 'görevlendirilecelkleri hükme bağlanmakta ve bu personelin her türlü haklarının yeni görevlerinde kal
dıkları sürece şahıslarına 'bağlı olarak saklı tutulacağı belirtilmektedir. Ayrıca, bu madde ile, Müsteşar ve 
Müsteşar Yardımcısı unvanlarının, Genel Müdür ve Genel 'Müdür Yardımcısı olarak değiştirildiği hükme 
bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 3. — Bu maddede, yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Katma Bütçe Kanunları ile 
yürürlüğü devam .ettirilen Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına ait 1757 sayılı Kanunun Fon ile ilgili 
201, 202, 203, 204, 206 ve 219 uncu maddelerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmakta
dır. 

Geçici Madde 4. — Bu maddede, Genel Müdürlüğün taşra teşkilatının, bu Kanun Hükmünde Kararna
meye göre yeniden düzenleninceye kadar, görev ve hizmetlerin mevcut taşra teşkilatınca yürütüleceği 'belirtil
mekte ve Genel Müdürlüğe taşra teşkilatını ve kadrolarını 'belli bir süre içinde bu Kanun Hükmünde Ka
rarnameye uygun hale getirmesi görevi yüklenmektedir. 

Geçici Madde 5. — Bu maddede, bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılın
caya kadar, değişen ve yeniden kurulan birimlere verilen görevlerin, daha önce bu görevi yapmakta olan bi
rimlerce yürütüleceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 29. — Yürürlük hükmüdür. 
Madde 30. — Yürütme hükmüdür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 253) 
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Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım, Orman ve Köy İşleri 

Komisyonu 23.1.1985 
Esas No. : 1/520 
Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz 28.11.1984 tarihinde toplanarak 224 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Genel 'Müdürlüğü
nün Kuruluş ve Görevileri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı 
ve Bakanlık temsilcilerinin nazır (bulunduğu birleş'fcmde görüşmeyi kararlaştırmıştır. 

Anılan bMeşimde bu kararname, ilgili temsilcilerin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşülmeye başlanarak 
tümü kabul edildikten sonra, maddelerin müzakeresine •geçilmiştir. Kanun Hükmünde Kararnamenin başlığı-
da kısa süre önce kanunlaşan Sulama Alanlarında Ara zi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 
ismi ve muhtevası tarım reformuna ağırlık verdiğinden bu kanunu yürütmekten 'birinci derecede sorumlu olan 
Genel Müdürlüğünün ismide adı geçen kanuna uygun lulk sağlaması nedeniyle yeniden düzenlenmiştir. 

1. Birinci madde, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununun hüküm
lerine paralellik getirmesi amacıyla yeniden düzenlenmiş ve 'bu değişikliği 'ile Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

2. 2 nci maddenin 1 inci fıkrası, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesıine Dair Tarım Reformu Ka
nununa paralellik sağlamak ve ilgili kuruluşun bağlı bulunduğu Balkandık makamına tefclifde bulunabileceği 
hususuna açıklık getirmek amacıyla, 2 nci maddenin 2 nci fıkrasının (a) 'bendi de uygulamada yanlış anla
maya ve değerlendirmeye yol açmamak nedeniyle fıkra metni kanuna paralel duruma getirilmiş ve madde bu 
değişikliği ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

3. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca redaksiyona tabi tu
tularak kabul edilmiştir. 

4. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

5. 224 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki «Toprak ve» iba
resi çıkartılarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

6. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

7. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin (c) bendi Ziraî, Araştırma ve Proje 
Dairesinin ismi, Araştırma ve Planlama Koordinasyon Dairesinin ismiyle karışıklığa yol açacağı mahiyette 
görüldüğünden «Destekleme Dairesi Başkanlığı» şeklinde değiştirilmiş ve madde bu değişikliği ile Komis-' 
yonumuzca kabul edilmiştir. 

8. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (a) bendi madde metninden çıkarıl
mış i(b) 'bendi, Genel Müdürlüğü görevleri ile Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Re
formu Kanunu hükümleri arasında paralellik sağlamak amacıyla değiştirilerek (a) 'bendi olarak ve (c) bendi 

. de yine aynı gerekçe ile değiştirilerek <(b) bendi olarak, diğer bentlerde alfabetik sıraya göre düzenlenmiş ve 
madde bu değişiklikleri ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

9. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (a) bendi Sulama Alanlarında Arazi 
Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa paralellik sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmiş ve 
maddeye yine aynı gerekçe ile bir (d) bendi ilave edilerek madde bu değişik şekliyle Komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

10. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine, Sulama Alanlarında Arazi Dü
zenlenmesıine Dair Tarım Reformu Kanununun getirdiği hükümlere paralel olarak 2 bent «(c), (d)» ilave 
edilmek suretiyle madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 253) 
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11. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesindeki «Toprak» ibaresi çıkartılıp (a) 

bendi sonuna da «Başkanlığı» ibaresi ilave edilerek madde bu değişik şekliyle Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

12.. '244 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi Komisyonumuzca redaksiyona tabi 
tutularak kabul edilmiştir. 

13. 224. sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

14. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine, dava ve icra işlerini takip eden 
avukatlara, tou hizmetlerinden dolayı mahkemelerce takdir olunan vekâlet ücretinden, Hazine Avufcatlan 
için cari usule göre yararlanma imkânı verebilmek amacıyla yeni bir fıkra 'ilave edilmiş ve madde bu şekli ile 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

15. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesinin (a) 'bendi ve (ib) bendleri, diğer Ge
nel Müdürlüklerin aynı hizmeti gören 'birimleri ile paralellik sağlamak ve hizmetin gereği olarak, «Personel 
ve Eğitim Dairesi Başkanlığı» ve «İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı» şeklinde düzenlenerek madde son 
şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

1'6, 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi Komisyonumuzca redaksiyona tabi tu
tularak kabul edilmiştir. 

17. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi Komisyonumuzca ıredaksiyona taibi tu-
Maraik kabul edilmiştir. 

1'8. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

19. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlen
mesine Dair Tarım Reformu Kanunu, reform uygulamalarında idarî sınırlara bağlı olmayan alanları dikka
te almış olduğundan madde bu esasa uygun şekilde yeniden düzenlenmek suretiyle Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

20. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

21. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameöin 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil-
miştür. 

22. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

23. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine, taşra teşkilatında Genel Müdür
lük aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde avukatın bulunmaması 'halinde, işlerin takip edilmesi bakımın
dan, ıgenel müdüre, mahkeme ve icra dairelerinde kendisini temsil ettirebilmesi için taşrada çalışan memur
lardan 'birine yetki vermesini sağlamak üzere bir fıkra daha eklenmiş ve madde bu yeni şekli ile Komisyo
numuzca kabul edilmiştir. 

24. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi personel atama ve istihdamına açık
lık getirmek amacı ile yeniden düzenlenmiş ve madde hu sekili üle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

25. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

26. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

27. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci madde metnine «bütçe» ve «fon» kelimeleri 
ilave edilmek suretiyle Genel Müdürün Tarım Reformu Fonunun harcamalarında ita amiri olduğunun açık
lığa kavuşması sağlanmış ve madde bu şekli l e Komis yonumuzca kaibul edilmiştir. 

28. 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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Geçici Madlde 1. — 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi redaksiyona tabi 
tutularak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 üncü maddesinin 2 nci fıkra
sı madde metninden çıkartılarak geçioi 3 üncü madde olaraik Komisyonumuzca ka'bul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi Komisyonumuzca re
daksiyona ta'bi 'tutularak 4 üncü madde olarak ka'bul edilmiştir. 

Geçici Madde 5. — 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, Tarım Reformu 'teşkilatında çalıştırılan 
geçici yevmiyeli personelin, kadroya atanmalarının sağlanması amacı ile geçici 5 inci madde ilave edilmiş ve 
geçioi madde 'bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ahmet Altıntaş 

Muğla Milletvekili 

Başkanvekili 
Hikmet Bicentürk 
İçel Milletvekili 

Sözcü 
Sabrı Araş 

Kars Milletvekili 

Kâtip 
Arif Ağaoğlu 

Adıyaman Milletvekili 

Üye 
Davut Abacıgil 

Balıkesir 'Milletvekili 

Üye 
Yılmaz Demir 

Bilecik Milletvekili 
Esastan Muhalifini 

Üye 
Hakkı Artukaslan 
Bingöl Milletvekili 

Üye 
M. Ali Doğuşlu 

Bingöl Milletvekili 

Üye 
Mehmet Azizoğlu 
Bursa Milletvekili 

Üye 
Kadir Narin 

Diyarbakır Milletvekili 

Üye 
Feyzulah Yıldırır 

Gaziantep Milletvekili 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
E. Bülent Yalçınkaya 

Kastamonu Milletvekili 

Üye 
Haydar Koyuncu 

Konya Milletvekili 

Üye 
Şükrü Babacan 

Kırklareli Muietvefcıü 
Muhalifim 

Üye 
Beşir Çelebioğlu 

Mardin Milletvekili 

Üye 
Muzaffer İlhan 

Muğla Milletvekili 

Üye 
Gülami Erdoğan 

Samsun Milletvekili 

Üye 
Selim Koçaker 

Tokat Milletvekili 
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HUKÖMETİN TBKUtFl 

Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname 
KHK/224 
Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 

düzenlenmesi; 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanu
nun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulun
ca 8.6.1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
menin amacı, toprağın verimli olarak işletilmesi, ve
rimliliğin korunması, toprağın erozyonla kaybedilme
sinin önlenmesi, az topraklı ve topraksız çiftçilerin 
topraklandırılması, toprakların bölünmesinin önlen
mesi, ve dağıtılan toprakların işlenmesini etkili, dü
zenli ve sürekli olarak gerçekleştirmek için, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı, kamu tüzelki
şiliğine sahip, katma bütçeli Toprak ve Tarım Re
formu Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat 
ve görevlerine dair esasları düzenlemektir. 

Görev 

MADDE 2. — Toprak ve Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğünün (görevleri şunlardır: 

1. Genel olarak; 
Toprak ve tarım ıreformu bölgelerinin belirlenme

si, muhtemel reform 'bölgelerimin öncelik sıralarının 
tespit edilmesi ile ilgili ön etüt ve araştırmaları yap
mak, bağlı bulunduğu Bakanlık makamının uygun ıgö-
rüşünü alarak İBakanlar (Kuruluna teklif götürmek. 

2, iBakanilar Kurulu Kararı ile belMenen uygula
ma bölgelerinde;1 

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Ha
zine adına tescilli olup, kamu hizmetlerinde kullanıl
mak üzere tahsis edilmemiş olan tarım arazisinin, 
topraksız veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiler© 
yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri kurabilecek şe
kilde dağıtılmasını veya kiralanmasını, ayrıca bu çift
çilerin teçhiz edilmelerini, desteklenmelerini, eğitil
melerini sağlamak ve kooperatifleşmelerini teşvik et
mek» 

TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tanm Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

(Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında 8.6.1984 Tarih ve 
224 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti

rilerek 'Kabulüne Dair (Kanun Tasarısı) 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; uygulama 
alanlarında toprağın verimli olarak işletilmesi, verim
liliğinin korunması ve geliştirilmesi, toprağın eroz
yonla kaybedilmesini ve tarım arazisinin parçalan
masının önlenmesi, az topraklı ve topraksız çiftçilerin 
topraklandırılması, desteklenmesi ve eğitilmesi, tarım
da istihdam imkânlarının geliştirilmesi, teknolojik ge
lişmeyi hızlandıran, ekonomik verimliliği ve değerlen
dirmeyi ön planda tutan bir yapının kurulması için 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı kamu 
tüzelkişiliğine sahip katma bütçeli Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görev
lerine dair esasları düzenlemektin 

Görev 

MADDE 2. — Tarım Reformu Genel Müdürlü
ğünün görevleri şunlardır : 

1. Genel olarak; 
Uygulama alanlarının öncelik sıralarının tespit 

edilmesi ile İlgili ön etüt ve araştırmaları yapmak, ta
rım reformunun uygulanacağı alanı bağlı bulunduğu 
Bakanlık Makamına teklif etmek, 

2. Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen uygu
lama bölgelerinde; 

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Ha
zine adına tescilli olup, ıkamu hizmetlerinde kullanıl
mak üzere tahsis edilmemiş olan tarım arazisinin, 
topraksız veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilere 
ziraî aile işletmeleri kurabilecek şekilde dağıtılması
nı veya kiralanmasını, ayrıca bu çiftçilerin teçhiz edü-

< melerini, desteklenmelerini, eğitilmelerini sağlamak ve 
teşkilatlanmalarını teşvik etmek, 
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b) Ekonomik üretime imkân vermeyecek şekil
de parçaılammış tarım arazisini toplulaştırmak, ve 
çiftçi ailelerinin geçimini sağlamaya ve aile işgücü
nü değerlendirmeye yetmeyecek derecede parçalan
masına ve küçülmesine engel olmak, 

c) Toprak-su kaynaklarının teknolojik ve ekono
mik gereklere göre kullanılmasını ve kullanma hak
larının düzenlenmesini, sağlamak, 

d) Toprağın verimli Ihir 'şekilde işletlmesini, iş
letilmesinin korunmasını, birim alandan azamî eko
nomik verim alınmasını, ziraî üretimin sürekli ola
rak artırılmasını sağlamak, 

Teşkilat I 

MADDE 3. — Toprak ve Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğünün teşkilâtı, merkez ve taşra teşkilâtın- I 
dan meydana gelir, I 

İKİNCİ KİSİM 

Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtı I 

Merkez Teşkilâtı I 

MADDE 4. — Genel Müdürlük merkez teşkilatı; 
analhizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri I 
ile yardımcı birimlerden meydana gelir. I 

Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekili cetvelde I 
gösterilmiştir. I 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Müdür I 

Genel müdür I 

MADDE 5. — Genel Müdür, Toprak ve Tarım I 
Reformu Genel Müdürlüğünün en üst amiridir. Ge- i 
nel Müdürlük hizmetlerini mevzuata, kalkınma plan- I 
larına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle I 
ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konular- I 

(Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

b) Ekonomik üretime imkân vermeyecek şekil
de parçalanmış tarım arazisini toplulaştırmak ve çift
çi ailelerinin geçimini sağlamaya ve aile işgücünü de
ğerlendirmeye yetmeyecek derecede parçalanmasına 
ve küçülmesine engel olmak, 

c) Toprak-su kaynaklarının teknolojik ve ekono
mik gereklere göre kullanılmasını ve kullanma hakla
rının düzenlenmesini, sağlamak, 

id) Toprağın verimli bir şekilde işletilmesini, işle
tilmesinin korunmasını, birim alandan azamî ekono
mik verim alınmasını, ziraî üretimin sürekli olarak 
artırılmasını sağlamak, 

e) Yeni yerleşim yerleri kurulması, mevcut yer
leşim yerlerine eklemeler, yapılması için tedbirler al
mak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

ıf) Tarım arazisinin esas olarak tarımda kulla
nılmasını, mecburî hallerle sınırlı kalmak kaydıyla, 
tarım arazisinin tarım dışı amaçlara tahsisini sağlamak, 

3. Çeşitli Kanunlar ve Bakanlar Kurulu Kararı 
ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

Teşkilat 

MADDE 3. — Tarım Reformu Genel Müdürlü
ğünün teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatından mey
dana gelir. 

İKİNCİ KISIM 

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 

MADDE 4. — 224 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
I Genel Müdür 

I Genel Müdür 

I MADDE 5. — Genel Müdür, Tarım Reformu 
t Genel Müdürlüğünün en üst amiridir, Genel Müdür-
I lük hizmetlerini mevzuata, kalkınma planlarına ve yıl-
I lık programlara uygun olarak yürütmekle ve Genel 
I Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer 
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da diğer kuruluşlarla koordinasyon sağlamakla gö
revli ve Tarım Orman ve (Köy İşleri Balkanına karşı 
sorumludur. 

Genel Müdür, merkez ve taşra 'teşkilatının faali
yetlerini, iş ve işlemleri ile hesaplarını denetlemekle 
görevli ve yetkilidir. 

Genel Müdür Yardımcısı 

iMADDE 6. — Gene! Müdürlüğün anahizmet bi
rimleri ille danışma ve yardımcı birimlerinin yönetim 
ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak 
üzere iki Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilebi
lir, 

İKtTSIOt (BÖLÜIM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 

iMADDE 7. — Toprak ve Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğünün anahizmet birimleri şunlardır: 

a) Arazi İşleri Dairesi (Başkanlığı, 
b) Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım 

Dairesi Başkanlığı, 
c) Ziraî Araştırma ve Proje Dairesi Başkanlığı 

Arazi İşleri Dairesi Ba$kanltğt 

/MADDE S. — Arazi İşleri Dairesi Başkanlığı
nın görevleri şunlardır: 

a) Yurt çapında gerekli incelemeleri yaparak, 
uygulama bölgelerinin önceliklerini tespit etmek, 

b) Uygulama »bölgelerinde imar, ihya ve ıslah 
hizmetleri ile yeni tarım alanları kazanmak üzere 
tedbirler almak, diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

c) Toprak-su kaynaklarının teknolojik ve ekono
mik gereklere göre kullanılmasını ve kullanma hak
larının düzenlenmesini sağlamak, toprağın verimli bir 
şekilde işletilmesini, birim alandan azamî ekonomik 
verim alınmasını ve reform bölgesinin toplam üreti
minin sürekli olarak artırılmasını sağlamak,, 

d) iArazi kullanma projelendirme esaslarına gö
re, tarım dışı amaçlarda kullanılacak arazinin tefrik 
edilmesini sağlamak ve ibu arazinin tarım dışı amaç
lara tahsisi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

(Tanm, Onman ve Köy İşleri Komisyonunun Kalbul 
(Ettiği Metin) 

kuruluşlarla koordinasyon sağlamakla görevli ve Ta
rım Orman ve Köy İşleri Bakanına karşı sorumludur. 

Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faali
yetlerini, iş ve işlemleri ile hesaplarını denetlemekle 
görevli ve yetkilidir. 

Genel Müdür Yardımcısı 

MADDE 6. — 224 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 

MADDE 7. — Tarım Reformu Genel Müdürlü
ğünün anahizmet birimleri şunlardır : 

a) Arazi İşleri Dairesi Başkanlığı, 
b) Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dai

resi Başkanlığı, 
c) Destekleme Dairesi Başkanlığı, 

Arazi İsleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 8. — Arazi İşleri Dairesi Başkanlığının 
görevleri şunlardır : 

a) Uygulama alanlarında imar, ihya ve ıslah hiz
metleri ile yeni tarım alanları kazanmak üzere ted
birler almak, kazanılan bu arazi ile daha önce zil-
liyetleri tarafından imar ve ihya edilen arazinin Su
lama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Ta
rım Reformu Kanunu esaslarına göre dağıtım ve tes
cil işlemlerini yürütmek, 

b) Toprak ve su kaynaklarının ekonomik ve 
teknik icaplara göre korunması için gerekli tedbirleri 
almak, 

c) Arazi kullanıma projelendirme esaslarına gö
re, tarım dışı amaçlarda kullanılacak arazinin tefrik 
edilmesini sağlamak ve bu arazinin tarım dışı amaç
lara tahsisi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 
yürütmek, 
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e) Çayır, mera, yaylak ve kışlakların tespit ve 
tahsisi ile gerektiğimde tahsis amacının değiştirilme
siyle ilgili muameleleri yürütmek, 

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmet
leri yapmak,, 

Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi 
Başkanlığı 

MADDE 9. — Kamulaştırma, Toplulaştırma ve 
Dağıtım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Uygulama 'bölgelerinde mülkiyet etütleri, ka
mulaştırma, ifraz ve toprak dağıtımı ile kiralama 
çalışmalarını planlamak, koordine etmek, 

b) Uygulama bölgelerinde Genel Müdürlük em
rine geçen arazinin dağıtım projeleri uygulanıncaya 
kadar, tespit edilecek esaslar çerçevesinde, bu arazi
nin kiralama muamelelerini yürütmek, 

c) Ekonomik üretime imkân vermeyecek şekil
de parçalanmış Itarım arazilerini toplulaştırmak, aile 
İşletmelerinin, aile işgücünü değerlendirmeye yetme
yecek şekilde parçalanmasına ve küçülmesine engel 
olmak üzere (tedbirler almak, 

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmet
leri yapmak, 

Ziraî Araştırma ve Proje Dairesi Başkanlığı 

Madde 10. — Zirai Araştırma ve Proje Dairesi 
Başkanlığının' görevleri şunlardır: 

a) Uygulama bölgelerinde verimin artırılması ve 
bölgenin gelişt'iridmesi için gerekli ner türlü etüt ve 
araştırma işlerini yapmak, projelendirmek, uygun 
bulunanları yatırımcı kamu kuruluşlarının eliyle ya
pılması için işbirliği yapmak, 

b) İskâna tabi tutanlarla uygulama bölgelerinde
ki çiftçilerin eğitilmelerini, ıtarım işletmelerinin teşki
latlanmalarını, desteklenmelerini, teçhiz edilmelerini 
sağlamak üzere araştırma etüt yapmak, projeler ha
zırlamak uygun bulunanları uygulatmak üzere ted
birler almak, 

c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmet
leri yapmak.; 

Türkiye Büyük Millet Mı 

(Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kalbul 
Ettiği Metin) 

d) Çayır, mera, yaylak ve kışlakların tespit ve 
tahsisi ile gerektiğinde tahsis amacının değiştirilme
siyle ilgili işlemleri yürütmek, 

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmet
leri yapmak. 

Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi 
Başkanlığı 

MADDE 9. — Kamulaştırma, Toplulaştırma ve 
Dağıtım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Uygulama bölgelerinde mülkiyet etütleri, ka
mulaştırma, ifraz ve toprak dağıtımını, çalışmalarını 
planlamak, koordine etmek ve uygulamak, 

b) Uygulama bölgelerinde Genel Müdürlük em
rine geçen arazinin dağıtım projeleri uygulanıncaya 
kadar, tespit edilecek esaslar çerçevesinde, bu arazinin 
kiralama işlemlerini yürütmek, 

c) Ekonomik üretime imkân vermeyecek şekil
de parçalanmış tarım arazilerini toplulaştırmak, aile 
işletmelerinin, aile işgücünü değerlendirmeye yetmeye
cek şekilde parçalanmasına ve küçülmesine engel ol
mak üzere tedbirler almak, 

d) Dağıtılan araziden, dağıtım tarihindeki mer'i 
mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyenlerin 
geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek, 

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmet
leri yapmak, 

Destekleme Dairesi Başkanlığı 

MADDE 10. — Destekleme Dairesi Başkanlığı
nın görevleri şunlardır : 

a) Uygulama bölgelerinde verimin artırılması ve 
bölgenin geliştirilmesi için gerekli her türlü ©tüt ve 
araştırma işlerini yapmak, projelendirmek, uygun bu
lunanları kamu ve özel kuruluşların eliyle yapılması 
için işbirliği yapmak, 

b) iskâna tabi tutulanlarla uygulama bölgelerin
deki çiftçilerin eğitilmelerini, tarım işletmelerinin teş
kilatlanmalarını, desteklenmelerini, teçhiz edilmeleri
ni sağlamak üzere araştırma etüt yapmak, projeler ha
zırlamak uygun bulunanları uygulatmak üzere ted
birler almak, 

c) Çayır, mera, yaylak ve kışlaklarını, arazi 
kullanım planlarında gösterilen ıslah ve geliştirme 

si (S, Sayısı : 253) 



— 11 — 

(Hükümetin Teklifi) 

ÜCÜNÖÜ DÖUÜM 
Danışma ve Denetim Bdirâmıleri 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 11. — Toprak ve Tarım Reformu Ge
nel Müdürlüğünün Danışma ve denetim birimleri 
şunlardır : 

a) Teftiş Kumlu 
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dai

resi (Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği, 

Teftiş Kurutu 

MADDE -112. — Teftiş Kurulu, Genel Müdürlüğün 
emri ve tasdiki üzerine, Genel Müdür adına aşağıda
ki görevleri yapar î 

a) Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faa
liyet ve muameleleri ile ilgili olarak teftiş, tetkik ve 
soruşturma işlerini yürütmek, 

b) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi ger
çekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 
olarak çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli tek
lifleri hazırlamak ve Genel Müdüre arzetmek, 

c) Özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yü
rütmek. 

Teftiş Kurulunun kuruluş esasları ve müfettişle
rin çalışma usul ve esasları tüzükle düzenlenir. 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Baş
kanlığı. 

MADDE 13, — Araştırma, Planlama ve Koordi
nasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :, 

a) Genel Müdürlüğe, Hükümet programı, kal
kınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu 

Türkiye Büyük Millet M 

1 (Tarım, Orman ye Köy İşleri Komisyonunun Kalbul 
Ettiği Metin) 

projelerini uygulamak ve uygulatmak için tedbirler 
almak, 

d) Yeni yerleşim yerleri Icurulmıası veya mevcut
ların geliştirilip genişletilmesi, köy imar planlarının 
hazırlanması ve uygulanması, arsa tahsis ve satışı ile 
ilgili işlemleri yürütmek, 

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmet
leri yapmak, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetleme Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 11. — Tarım Reformu Genel Müdür
lüğünün Danışma ve Denetim birimleri şunlardır : 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
ib) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dai^ 

resi Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 12. — Teftiş Kurulu Başkanlığı Genel 
Müdürün emri ve tasvibi üzerine, Genel Müdür adına 
aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet 
ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, tetkik ve soruştur
ma işlerini yürütmek, 

b) Genel Müdürlüğün amaçlarım daha iyi ger
çekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun ola
rak çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklif
leri hazırlamak ve Genel Müdüre arz etmek, 

c) özel Kanunlarla verilen benzeri görevleri yü
rütmek. 

Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş esasları ve 
müfettişlerin çalışma usul ve esasları tüzükle düzen
lenir. 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Baş* 
kanlığı 

MADDE 13. — 224 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 13 üncü maddesi Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

(S, Sayısı : 253) 



(Hükümetin Teklifi) (Tarım, Onman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Bttigİ Metin) 

(Kararları çerçevesinde verilen emk ve görevlerin ye
rine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, 
bu esaslaıra uygum olanak Genel Müdürlüğün anahliz-
met politikasının ve planlarının hazırlanmasına yar
dıma olmak, 

ıb) Genel (Müdürlüğün yıllık çalışma program
larını hazırlamak, 

c) Uzun vadeli planlarla kalkınma planlarında 
ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli 
görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel 
politikaların, ilmî araştırma esaslarına 'göre tespitini 
sağlamak; Genel Müdürün tasdikini aldıktan sonra 
Devlet Planlama Teşkilatına sunmak, 

d) (Kalkınma plan ve programları ile Genel Mü
dürlük yıllık çalışma ve uytguilama programlarının tat
bikatları sırasında; Genel Müdürlük teşkilatında or
taya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksak
lıkları ve tıkanıklıkları giderici tedbirleri tespit ede
rek makama arzetmek, organizasyon ve metot hiz
metlerini yürütmek, 

e) (Kanun, tüzük, yönetmelik tasarıları ile kanun 
tekliflerine mütedair Genel (Müdürlük görüşünün tes
pitine yardımcı olmak, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında ve
rilen diğer görevleri yapmak, 

g) (Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir 
bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve mal
zeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli 
bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Mü
dürlük bütçesinin plan ve program esaslarına göre 
hazırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri toplamak. 

e) Genel Müdürce verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 14. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 
şunlardır: 

a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden soru
lan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar 
doğuracak muameleler hakkında görüş bildirmek, 

fb) Teşkilâtın menfaatlerini koruyucu, anlaşmaz
lıkları engelleyici tedbirleri zamanında almak, anlaş-
ıma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapıl
masına yardımcı olmak, 

c) Adlî ve idarî davalarda ve her türlü icra takip
lerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adlî ve idarî da-

Türkiye Büyük Millet Me 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 14. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 
şunlardır : 

a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden soru
lan hukukî konular ile hukukî malî, cezaî sonuçlar 
doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 

b) Teşkilatın menfaatlerini koruyucu, anlaşmaz
lıkları engelleyici tedbirleri zamanında almak, anlaş
ma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapıl
masına yardımcı olmak, 

c) Adlî ve idarî 'davalarda ve her türlü icra takip
lerinde gerekli 'bilgileri hazırlamak, adlî ve idarî da
valarla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, ic-

si (S. Sayısı : 253) 
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yalarla, ııcra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra 
da i rder inde , dava ve iora işleriyle itgili sair merciler 
nezdinde Genel Müdür lüğü temsil etmek, 

d) Gend Müdürlüğün (görevlerini daha iyi ger
çekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun 
çalışmasını temin etmek maksadıyla gereken hukukî 
teklifleri hazırlamak ve Gend Müdüre arzetaıek, 

e) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan veya 
diğer Bakanlıklardan yahut IBaşbakanl)(ktan gönderi
len kanun, tüzük ve yönetmdik tasarılarını hukukî 
açıdan inceleyerek görüşlerini bfdirmak, 

fj Gend Müdür tarafından verilen benzeri gö
revleri yapmak, 

DÖRDÜNCÜ 'BOLÜM 

Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimleri 

MADDE 15. — Toprak ve Tarım Reformu Ge
nel Müdürlüğünün yardımcı birimleri şunlardır : 

a) Personel Şubesi Müdürlüğü 
b) idarî ve Malî İşler Şubesi Müdürlüğü 
c) İSavunma Uzmanlığı 

Personel Şubesi Müdürlüğü 

M A D D E 16. — Personel Şubesi Müdür lüğünün 
görevleri şunlardır: 

a ) G e n d Müdür lüğün insangücü planlaması ve 
personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak, 
personel sisteminin gdiştirMmesiyle ilgili tekliflerde 
bulunmak, 

lb) Genel Müdür lük P e r s o n d M n a tama, özlük 
ve emeklilik dle benzerli muamelder in i yürütmek, 

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve tat
bik etmek, 

d) Gend Müdürlükçe verilen benzeri görevJerıi 
yapmak., 

Türkiye Büyük Millet M 

(Tarım, Onman ve Köy İşleri Komisyonunun Kaibul 
Ettiği Metin) 

ra dairelerinde, dava ve icra işleriyle ilgili sair merci
ler nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek, 

d) Genel Müdürlüğün görevlerini daha iyi ger
çekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun 
çalışmasını temin etmek maksadıyla gereken hukukî 
teklifleri: hazırlamak ve Genel Müdüre arz etmek, 

e) Genel Müdür lük tarafından hazır lanan veya 
diğer Bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderi
len kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî 
açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, 

f) Genel Müdür tarafından verilen benzeri gö
revleri yapmak. 

Bu hizmetleri yürütmek amacıyla Genel Müdür
lükçe istihdam edilecek avukatlara, mahkemderce 
takdir edilecek vekalet ücretleri hakkında 2 Şubat 
1929 tarih ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç 
Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücretivekalet Hak
kında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 15. — Tarım Reformu Genel Müdür
lüğünün yardımcı birimleri şunlardır: 

a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Savunma Uzmanlığı , 

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

M A D D E 16. — Personel ve Eğitim Dairesi Baş
kanlığının görevleri şunlardır : 

a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve 
personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak, 
personel sistemlinin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde 
bulunmak, 

b) Genel Müdürlük personelinin a tama, özlük ve 
emeklilik ile benzeri işlemlerini yürütmek, 

c) Eğitim planım hazırlamak, hizmet öncesi ve 
hizmet''içiı eğitim programlarını düzenlemek ve tat
bik etmek, 

d) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri 
yapmak. 

Lisi (S. Sayısı : 253) 
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İdarî ve Malî İşler Şubesi Müdürlüğü 

MADDE 17. — İdarî ve Malî İşler Şubesi Müdür
lüğünün görevleri şunlardır : 

a) Genel Müdürlük için araç, gereç ve malzeme
nin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin 'kiralanma 
ve satın alma hizmetlerini yürütmek, 

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, 'balkım, onarım 
ve satın alma hizmetlerini yapmak, 

d) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin 
sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını temin etmek, 

e) Genel Müdürlüğün tahakkuk hizmetlerini yü
rütmek, 

f) Genel Müdürlüğün genel evrak, dosya ve ar
şiv işlerini düzenlemek ve yürütmek, 

g) Genel Müdürlüğe gelen yazılardan gerekenle
ri Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına arz 
etmek, 

h) Genel Müdürlüğün direktif ve emirlerini ilgi
lilere duyurmak ve takip etmek, 

1) \Süreli evrakın zamanında muameleye konul
masını 'temin etimek, 

j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing 
ve görüşmeleri düzenlemek, 

k) Bütçe ve malî işlerle ilgili olarak Genel Mü
dürlükçe verilecek hizmetleri yürütmek, 

1) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri işleri yap 
mak. 

Savunma Uzmanlığı 

MADDE 18. — Savunma Uzmanı, özel Kanunun
da ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine ge
tirir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Taşra. Teşkilatı 

Taşra teşkilatı 

MADDE 19. — Genel Müdürlük, genel 'hükümle
re göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

(Tarım, Oriman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) -

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 17. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Baş
kanlığının görevleri şunlardır : 

a) Genel Müdürlük için araç, gereç ve malzeme
nin tem'lni ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma 
ve satın alma hizmetlerini yürütmek, 

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakim, onarım 
ve satın alma hizmetlerini yapmak, 

d) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin 
sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını temin etmek, 

e) Genel Müdürlüğün tahakkuk hizmetlerini yü
rütmek, 

f) Genel Müdürlüğün genel evrak, dosya ve 
arşiv işlerini düzenlemek ve.yürütmek, 

g) Genel Müdürlüğe gelen yazılardan gereken
leri Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına 
arz etmek, 

h) Genel Müdürlüğün direktif ve emirlerini il
gililere duyurmak ve takip etmek, 

ı) Süreli evrakın zamanında muameleye konul
masını temin etmek, 

j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing 
ve görüşmeleri düzenlemek, 

k) Bütçe ve malî işlerle ilgili olarak Genel Mü
dürlükçe verilecek hizmetleri yürütmek, 

1) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri işleri 
yapmak. 

Savunma Uzmanlığı 

MADDE 18. — 224 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 18 inci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Taşra Teşkilatı 

Taşra teşkilatı 

MADDE 19. — Genel Müdürlüğün taşra teş
kilatı, Bakanlar Kurulunca uygulama alanı ola
rak ilan edilen yerlerde, tarım reformu hizmetlerinin 
özelliğine uygun olarak kurulacak Bölge Müdürlük
lerinden teşekkül eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 253) 



— 15 — 

(Hükümetin Teklifi) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 20. — Genel Müdürlüğün Merkez ve 
taşra teşkilatının her kademesindeki yöneticileri yap
makla mükellef oldukları hizmet ve görevleri, Genel 
Müdürlük emir ve direktifleri yönünden, mevzuata, 
plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve 
yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludur. 

İlgili kuruluşlarla işbirliği 

MADDE 21. — Genel Müdürlük, diğer kuruluş
ların hizmet alanına giren konulara mütedair faali
yetlerinde Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığınca 
tespit edilen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara da
nışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağla
maktan sorumludur. 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 22. — Genel Müdürlük, hizmet alanına 
giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu 
sağlamaktan sorumludur. 

Yetki devri 

MADDE 23. — Genel Müdür ve her kademedeki 
kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça tespit etmek 
şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devrede
bilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumlulu
ğunu kaldırmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 

MADDE 24. — 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı 
Kanun hükümleri dışında kalan memurlardan 1-4 
derece kadrolara ilgili Bakanın onayı ile, diğer kad
rolara Genel Müdürün onayı ile atama yapılır. 

<Tanm, Onman ve Köy İşleri Komisyonunun Kaıbul 
Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 20. — 224 sayılı Kanun^ Hükmünde 
Kararnamenin 20 nci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

İlgili kuruluşlarla işbirliği 

MADDE 21. — 224 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 21 inci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 22. — 224 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir, 

Yetki devri 

MADDE 23. — Genel Müdür ve her kademedeki 
kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça tespit etmek 
şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devrede
bilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumlu
luğunu kaldırmaz. 

Genel Müdürlük aleyhine açılan mahkemelerde 
ve icra işlerini takipte, avukat bulunmaması halinde, 
Genel Müdür, mahallî teşkilattan hir memuru ken
disini temsile yetkili kılabilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 

MADDE 24.'— 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı 
Kanun hükümleri dışında kalan memurlardan 1-4 
dereceli ve sözleşmeli kadrolara tayinler Genel Mü
dürün teklifi üzerine Bakan onayı ile, diğer personelin 
tayinleri ise Genel Müdür tarafından yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 253) 



(Hükümetin Teklifi) 

Kadrolar 

MADDE 25. — Kadroların tespit, ihdas, kullanı
mı ve iptali ile kadrolara dair hususlar Genel Kad
ro ve Usulü Hakkındaki mevzuat hükümlerine göre 
düzenlenir. 

Bütçe 

MADDE 26. — Genel Müdürlüğün katma 'bütçe
si aşağıdaki gelirlerden meydana gelir. 

a) Genel 'bütçeden yapılacak: Hazine yardımları, 
b) Uygulama bölgelerindeki köylerde, konut ye

ri olarak satılacak arsa bedelleri, 
c) Genel Müdürlük lehine takdir edilecek veka

let ücretleri, 
d) Diğer gelirler. 

İta Amirliği 

MADDE 27. — Genel Müdürlüğün harcamala
rında ita amiri Genel Müdürdür. Genel Müdür bu 
yetkisini, tespit edeceği esaslar çerçevesinde uygun 
gördüğü kimselere devredebilir. 

Anlaşmazlıkların halli 

MADDE 28. — Bir sözleşme olsun olmasın, Ge
nel Müdürlük ile Devlet Daireleri, Müessese ve Te
şekkülleri, veya gerçök ve tüzelkişiler arasında çıkan 
ve henüz kâza mercilerine, hakeme veya icraya in
tikal ötmemiş olan uyuşmazlıikların hallinde anlaşma 
veya sözleşmenin değiştirilmesinde veya bozulmasın
da, maddî ve hukukî sebeplerle koğuşturulmasmda 
veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce ince
lenmesini (istemekte fayda umulmayan dava ve icra 
kovuşturmasından vazgeçilmesinde veya bunların 
sulh yolu ile hallinde yarar görüldüğü takdirde, 

Tanınacak veya terkin edilecek hak ve işin ta-
zammun ettiği menfaatlerin; 

500 000 liraya Ikadar olanları Genel Müdürün 
karan, 

500 000 liradan 1 000 000 liraya kadar olanları 
Bakanlığın kararı, 

(Tarım, Ortalan ve Köy İşleri Komisyonunun Kalbul 
Ettiği Metin) 

Sözleşmeli ve diğer personelin ücretieri her yıl 
için Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile tespit 
edilir ve Fondan ödenir. 

Kadrolar 

MADDE 25. — 224 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 25 inci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe 

MADDE 26. — 224 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen 
ka'bul edilmiştir. 

ita Amirliği 

MADDE 27. — Genel Müdürlüğün Bütçe ve Fon 
harcamalarında ita amiri Genel Müdürdür. Genel 
Müdür bu yetkisini, tespit edeceği esaslar çerçeve
sinde astlarına devredebilir. 

Anlaşmazlıkların halli 

MADDE 28. — 224 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 28 inci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 253) 
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(Hükümetin Teklifi) 

1 000 000 liradan fazla olanların Damştayın 
olumlu görüşü üzerine alınacak müşterek karar, 

İle halledilir, 

GEÇİCİ MADDE 1. — Toprak Tarım Refor
mu Müsteşarlığına alit her türlü araç, gereç ve per
sonel, hiçbir işleme gerek kalmaksızın bütçesi ile be
raber Genel Müdürlüğe devredilmiştir. 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kamın Hük
münde Kararname Hükümlerine göre yeni kadrolar 
tespit edilinceye kadar mevcut kadroların kullanıl
masına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde 
Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kad
ro ve görev unvanları değişmeyenler, mevcut kad
rolarıma atanmış sayılırlar. 

Ancak bunlardan Müsteşar ve Müsteşar Yardım
cısı unvanları Genel Müdür ve Genel Müdür Yar
dımcısı olarak değiştirilmiştir. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldı
rılanlar, yeni bîr kadroya atanıncaya kadar, durum
larına uygun işlerle görevlendirilirler ve eski kadro
larına ait aylık, âk gösterge ve her türlü hakları, yeni 
görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı ola
rak saklı tutulur. 

GEÇÎCt MADDE 3. — Yeniden düzenleme ya
pılıncaya kadar Katma Bütçe kanunları ile yürür
lüğe devam ettirilen Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığına ait 1757 sayılı Kanunun 201, 202, 203, 
204, 206 ve 219 uncu maddelerinin uygulanmasına 
devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. *— Genel Müdürlüğün taş
ra teşkilatı Ibu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
19 uncu maddesinde belirlenen esaslara göre yeni
den düzenleninceye kadar, görev ve hizmetler mev
cut taşra teşkilatı (tarafından yürütülmeye devam olu
nur. 

Genel Müdürlük, taşra teşkilatını ve kadrolarım, 
en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Karar
nameye uygun hale getirir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılmoaya 
kadar, değişen veya yeniden kurulan birimlere veri
len görevler, daha önce bu görevleri yapmakta olan 
birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 

(Tarım, Onman ve Köy İsteri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. — 224 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin geçici 1 inci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 8.6.1984 tarih ve 224 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni 
düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değiş
meyenler, mevcut kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Ancak bunlardan Müsteşar ve Müsteşar Yardım
cısı unvanları Genel Müdür ve Geael Müdür Yar
dımcısı olarak değiştirilmiştir. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldı
rılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durum
larına uygun işlerle görevlendirilirier ve- eski kadro
larına ait aylık, ek gösterge ve her türlü baklan, yeni 
görevlerinde kaldıktan sürece şahıslarına bağlı ola
rak saklı tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Genel Müdürlüğün taş
ra teşkilatı bu Kanunun 19 uncu maddesinde belirle- * 
nen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar, 
görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından 
yürütülmeye devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — B^Kattuaa göre yeniden 
düzenleme yapılıncaya kadar,- d*&j» veya yenliden 
kurulan birimlere verilen görevler, daha önce bu gö
revleri yapmakta olan 'birimler tarafından yapılmaya 
devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Mülga 1757 sayılı Kanu
nun 190 inci maddesine ve her yılın 'bütçe kanununa 
göre Toprak ve Tarım Reformu Teşkilatında çalış
tırılan geçici yevmiyeli personelden Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müra-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayaı ; 253) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 29. — IBu Kanun Hükmünde Kararna
me yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3Q. — Bu Kanun Hükmünde Karar
name hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

caat ©dip müracaatı Genel Müdürlükçe uygun görü
lenlerden 2 yılını doldurmuş olanlar asaleten, diğer
leri aday memur olaralk, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunumun atama ile ilgili şartlarını taşımaları halin
de, durumlarına uygun kadrolara sınavsız olarak ta
yin edilirler. 

MADDE 29. 
rürlüğe girer. 

MADDE 30. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam V. 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V, Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı. 
/. 5. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağtar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuzturük 

'Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V. 
M. Aydın 

Kültür ve Turizm Bakanı. 
Af. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 253) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

TOPRAK VE TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKtLATI 

Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri 

Genel Müdür Genel Müdür Yrd. 1. Arazi işleri Dai. Bşk. 1. Teftiş Kurulu Bşk. 
Genel Müdüır Yrd. 2. Kamulaştırma, Toplülaşltırma ve 2. Araştırma, Planlama ve Koor-

Dajhtım Dairesi Bşk. dinasyon Dairesi Bşk. 
3. Ziraî Araştırma ve Proje 3. Hukuk Müşavirliği 

Dairesi Bşk. 

Yardımcı Birimler 

1. Personel Ş>. Md. 
2. idarî ve MalLlşler Şb. Md. 
3. Savunma Uzmanlığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı ; 253) 
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TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI 

Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Ana Hizmet Bifimleri Danışma ve Denetim Birimleri 

Genel Müdür Genel Müdür Yrdv 1. Arazi İşleri Dai. Bşk. 1. Tefriş Kurulu Bşk. 
Genel Müdür Yrd, 2, Kamulaştırma, Toplulaştırma ve 2. Araştırma, Planlama ve Kootr-

"Dağıtım Dairesi Bşk. dinasyon Dairesi Bşk. 
3. Destekleme Dairesi Bşk. 3. Hukuk Müşavirliği 

Yardımcı Birimler 

1. Personel ve Eğitim Dairesi Bşk. 
2. İdarî ve Malî İşler Dairesi Bşk. 
3. Savunma Uzmanlığı 

» • - « 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sâ Sayısı : 253) 
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Dönem : 17 Yasama Yık : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 235'e 1 inci Ek 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 

(1/624) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/624 
Karar No. : 58 

Adalet Komisyonu Rapora 

14.2.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ko
misyonumuzun 5.12.1984 tarihli 9 uncu Birleşiminde görüşülerek 'kabul edilmiş ve konuya ilişkin 13.12.1984 
tarihli 55 sayılı raporumuz Başkanlığa sunulmuştu. 

Tasarının Genel Kurulun 16.1.1985 tarihli 54 üncü BMeşimiinde yapılan görüşmeleri sırasında 2, 19 ve 
24 Üncü maddeleri İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince bir kez daha görüşülmek üzere Komisyonumuzca 
geri alınmıştır. 

Söz konusu Tasarının 2, 19 ve 24 üncü maddeleri, maddeler üzerinde verilen önergelerle birlikte Komis
yonumuzun 13.2.1985 tarihli 14 üncü Birleşiminde Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda 
yeniden incelenip görüşülmüştür. 

Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrası verilen önergeye uygun olarak Hükümet Tasarısında oldu
ğu gibi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 19 uncu maddesi, madde üzerinde verilen önerge reddedilmek suretiyle Komisyonumuzun ilk 
metninde olduğu şekilde aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 24 üncü maddesinin birinci fıkrası önergeye uygun olarak Hükümet Tasarısında olduğu gibi 
aynen kabul edilmiştir 

Yeniden düzenlenen maddeler Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 
Muhalifim 

ıBaşkanveikıi'lıi 
Ahmet tlhami Kösem 

Malatya 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Selahattin Tafltoğlu 

Yozgat 
Muhalifim 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 2. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 8.—Sulh mahkemesi: 
I. - İflas davalarıyla vakfa ilişkin davalar hariç olmak üzere, mamelek hukukundan doğan değer veya 

miktarı beşyüz bin lirayı geçmeyen davaları, 
II. - Dava konusu olan şeyin değerine bakılmaksızın : 
1. İcra ve İflas Kanununun onuncu babında yer alan 269 ve 272 nci ve sonraki maddeleri hükümleri 

hariç olmak üzere, kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, aktin feshi yahut tespit davaları, bu davalarla 
birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davaları, 

2. Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırıl masına ve ortaklığın giderilmesine ait davaları, 
3. Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız zilyetliğin korunması ile ilgili davaları, 
4. Türk Kanunu Medenisinin 163 üncü maddesinde yazılı tedbirleri ve bunların değiştirilmesi veya kal' 

dırılması isteklerini, aynı Kanunun 95, 159, 173, 261, 271 inci maddeleri ile Borçlar Kanununun 91, 92 nci 
maddelerinde mahkemeye veya hâkime verilen işleri, 

5. Evlenmeye ve evlat edinmeye izin verilmesi isteklerini, 
6. Mirascılık belgesi verilmesi hakkındaki isteklerle, bu belgenin değiştirilmesi veya iptali davalarını, 
III. - Bu ve (diğer kanunların sulh mahkemesi veya hâkimlerini görevlendirdiği dava ve işleri, 
Görün > 

MADDE 19. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci maddesinin iki, üç, dört ve 
beşinci fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Miktar veya değeri yüzbin lirayı geçmeyen taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihaî kararlar kesin-
dİiv 

Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması halinde, Yüzbin liralık kesinlik sının alacağın tamamına göre 
belirlenir.j 

Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde hükümde, asıl isteminin kabul edilmeyen bölümü 
yüzbin lirayı geçmeyen 'tarafın temyiz hakkı yoktur; şu kadar ki karşı tarafça temyiz yoluna başvurulma
sı hallinde, düzenleyeceği cevap dilekçesinde temyize ilişkin itirazlarını ileri sürmesi mümkündür. 

438 inci maddenin birinci fıkrasındaki bir milyon liralık duruşma sınırı lile 440 inci maddenin üçüncü 
fıkrasının birinci bendindeki beşyüzbin liralık karar düzeltme sınırının belirlenmesinde yukarıdaki fıkra 
hükmü kıyasen uygulanır.» 

MADDE 24. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 566 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

<j»3ulh hakimli, değerinin tespiti mümkün olan ve beşyüzbin lirayı geçmeyen uyuşmazlıkları da basit usu
le göre çözümler.» 

MADDE 27. — Bu Kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer, 

MADDE 28. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 235*e 1 inci ek) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 239 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Televizyonda Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ile İlgili Yayın Yapılmasına İlişkin Yasa Önerisi 
ve İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 2 Arkadaşının 
1 1 . 1 1 . 1983 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesine Fıkralar Eklenmesi ile 20 ve 21 
inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 

Anayasa Komisyonu Raporu (2/165, 2 /170) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 5.1. 1984 
Sayı : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Televizyonda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili yayın yapılmasına ilişkin yasa önerim, gerekçesiyle bir-
Ukte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Reşit Ülker 

İstanbul Milletvekili 

/ • ' 

TELEVİZYONDA TÜRKİYE İBÜYÜK MİLLET MECLÎSİ ÎLE İLGİLİ YAYIN YAPILMASINA İLİŞKİN 
YASA ÖNERİSİ 

GENEL GEREKÇE 

11 Kasım 1983 gün ve 2954 sayılı «Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu» yasasının «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ile ilgili yayınlar» başlıklı 21 inci maddesinin 1 inci fıkrası «Türkiye Radyo-Televizyon Ku
rumu Türkiye IBüyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarını radyodan dengeli ve tarafsız bir biçimde 
özetleyen yayın yapar.» hükmünü getirmiştir. 

Bu hükme dayanılarak radyo Türkiye Büyük Millet Meclisi saatinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çalış
maları özet olarak da olsa verilmektedir. 'Böylelikle Anayasamızın 97 nci maddesinde yer alan «Meclis 
görüşmelerinin açıklığı ve yayınlanması» ilkesi bir ölçüde yerine gelmektedir. Seçmenler, Meclisin çalışma
larım ve Milletvekillerinin çalışmalarını öğrenebilmektedirler. 

Yakın yıllara kadar, yurttaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ilişkin bilgiyi gazetelerden ve 
radyodaki Türkiye 'Büyük Millet Meclisi saatinden izleyebilmekte idiler. Ancak son yıllardaki gelişmeler du
rumu 'büyük ölçüde değiştirmiştir, Bu gelişmelerden biri, bir bölüm gazetelerin daha çok magazin türü, çok 
resimli, az yazılı olmaya başlamış bulunmaları sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına, çok 
önemli olanlar dışında hemen hemen yer verilmez bir duruma gelinmiştir,j Oysa demokratik ülkelerin gaze
telerinde ayrıca parlamento sayfalan vardır. Tüm gazetelerde de parlamento çalışmalarına geniş bir biçimde 
yer verilir. Bu da doğaldır. Böylelikle kamuoyu, Meclisin ve Milletvekilerinin çalışmaları hakkında geniş bil
gi almak olanağı bulur. Öte yandan da Meclis bundan yararlanır. Yaptığı işlerde kamuoyunun eleştirilerini 
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öğrenir, daha iyi bir çalışma yapma olanağı bulur, halkın demokrasiye olan inancı güçlenir. 

Bu gelişmelerden bir diğeri, Radyonun yerini hızla televizyonun almasıdır. Böylelikle televizyonları olan
lar, artık radyoyu dinlemez olmuşlardıır. Türkiye Büyük Millet Meclisi saatide gece yapıldığından televizyon 
izleyenlerin tümü Türkiye Büyük Millet Meclisi saatini izleyememektedirler. 

Bu nedenle de Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları kamuoyuna çok az yansır bir duruma gelmiş 
ve halk Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmadığından yakınmaya başlamıştır. Halkla yapılan temaslarda 
en çok yakınılan konu bu olmaktadır. Bu durumun ise Milletvekillerinden çok, demokrasiye zarar vereceği or
tadadır. Demokrasi yurttaşların inançları yla yaşar. Bu inanç sarsıldığında demokrasi de sarsılır. 

İşte bu düşüncelerle TRT Kurumunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarını yalnız 
radyoda değil, televizyonda da verilmesini önermekteyiz. Böylelikle TRT Yasasındaki bir eksiklik giderilmiş ve 
yasanın bu maddesi çağdaş duruma gelmiş olacaktır. 

MADDE GEREKÇESİ — Yukardaki genel gerekçe aynı zamanda madde gerekçesidir. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKER'İN TEKLM 

Televizyonda Türkiye Büyük Millet Meclisi İle İlgili Yayın Yapılmasına İlişkin Yasa önerisi 

MADDE 1. — 11 Kasım 1983 gün ve 2954 sayılı «Türkiye Radyo *ve Televizyon» yasasının 21 inci mad
desinin 1 inci fıkrasına «Radyodan» sözcüğünden sonra «ve televizyondan» deyimi eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu yasa yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu yasa hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Mlillet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Milliyetçi Demokrasi Partisi 1* . 11 . 1984 

,Grup Başkanlığı 
Sayı : 143 

TÜRKİYE 'BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19 uncu maddesine Fıkralar eklenmesi, 20 ve 21 
inci maddelednin' değiştirilmesi hakkındaki Kanun Teklifimizi ekte sunuyoruz. 

İçtüzük hükümlerine göre gereğini emirlerinize saygıyla arz ederiz. 

Doğan Kasaroğlu Musa öğün Namık Kemal Şentürk 
İstanbul Milletvekili ' Kars Mıifefcvekifli fofcadbu! Milletvekili 

G E R E K Ç E 

11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kanunu, hazırlandığı zamanın şart
larına göre tedvin edilmiş, ülkemizde, radyo ve televizyon istasyonlarının kuruluşundan işleyişine kadar pek-
çok yenilikler getirmiştir. Bu Kanunun hazırlanmasında 1.5.1964 tarihinde yürürlüğe giren ve 8.3.1972 tarihin
de 1568 sayılı Kanunla tadilata uğrayan 359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanunu esas alınmış
sa da yepyeni hır sistem ortaya çıkmıştır. Bu sistemle ABD Ticarî televizyon esasıyla, BBC esasları ve Kara 
Avrupası sistemleri mecz edilmek suretiyle 2954 sayılı Kanun ortaya çıkarılmıştır. 

Yepyeni 'bir sistemle hizmeti yürütmesi istenilen Radyo Televizyon Kurumu bu dönemde kendisini yeni 
esaslara uydurabilmenin gayreti içerisinde olmuştur. Ancak bir yıllık tatbikat, kurumun bu yeni esaslarla 
çalışabilmesinde bazı kanunî eksikliklerin bulunduğunu ortaya koymuştur. 

Nitekim, büyük bir iyi niyetle tedvin edilen «Hükümet uygulamalarının tanıtılması» başlığını taşıyan 19 
uncu maddesinin; «Hükümet ve Siyasî Parti açıklamalarının ve faaliyetlerinin yayınlanması» başlıklı 20 nci 

• maddesinin ve «Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili yayınlar» başlıklı 21 inci maddesinin eksik hükümleri 
bulunduğu daha ilik günden ortaya çıkmıştır. 

Bir Anayasa kuruluşu olan Radyo Televizyon idaresinin günlük siyasî tartışma konuları dışına çıkarıl
ması yıllarca herkes tarafından arzu edilen bir mesele olmuş; 2954 sayılı Kanunun düzenlenmesinde de bu 
düşünce hâkim olmuştur. Bu sebeple, yeni oluşturulan Radyo Televizyon Yüksek Kurulu öncelikle bu amaç 
için teşkil olunmuş, kurumun yayın esaslarına bu nedenle 5 inci maddede açıklık getirilmiştir. Gene aynı 
anlayışla, yönetim kurulu ile genel müdürün seçim ve tayin maddeleri tedvin edilmiş; yayınlarla ilgili hüküm
ler buna göre düzenlenmiştir. 

Türkiye Radyo Televizyon mevzuatına pek çok yenilikler getiren 2954 saydı Kanun, yayınların ne şekilde 
yapılacağı konusunda da 'bugüne kadar bulunmayan hükümleri ihtiva etmiştir. 2954 sayılı Kanunda yer alan 
19 ve 20 nci maddeler yeniliklerin 'başlıcaları olarak ortaya çıkmıştır. 

Hiçbir zaman katı kurallara bağlanamayan yayıncılığın, günün şartları içindeki uygulamalarla, yayın gele
neğini geliştirmesinin esas olduğu dünya yayıncılık anlayışının en tabi ve baş kuralıdır. 

Bizde TRT'nin 1964'den 1983'e kadar devam eden 19 yılı içerisinde bütün gayretlere rağmen geleneklerin 
teessür edemediği de «bir gerçektir. Ülkemizin şartları, kurumun sık değişen idareci kadroları sebebiyle bu ge
leneklerin sağlıklı kurulması mümkün olamamıştır. 

2954 sayılı Kanun yepyeni esaslar getirmiştir. Amaç 19 yıllık uygulamanın oluşturduğu doğru veya hatalı 
gelenekleri ortadan kaldırmak, yepyeni bir yayıncılık sistemini başlatmak olmuştur. Ancak, gerek yeni kanun
daki hükümlerin bazılarının gerçeklerle bağdaşamaması gerekse hizmet yapan personelin alışkanlıkları ve yeni 
sisteme rağmen eskiden örnek arama hevesleri kanunun amacına ulaşmasını güçleştirmiştir. 

Burada özellikle 19 uncu maddede cevap unsuru bulun maması, 20 nci madde ile habercilik kurallarının 
zorlanması kanunun uygulanmasını güçleştirmiştir. 

Televizyonun bütün yurda yayılması gerçeği karşısında 21 inci madde, Türkiye (Büyük Millet Meclisi ile 
milletin diyalogunu kurmakta yetersiz kalmıştır. 

Türkiye Büyük Mlillet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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MAÖDE GEREKÇELERİ 
«Hükümet uygulamalarının tanıtılması» başlığım taşıyan 19 uncu maddenin eksik hükümler taşıdığı ortaya 

çıkmıştır. . 
Şöyieki : . 
Eski 359 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle yetinilmeyıip yeni ve değişik 'bir anlayışla tedvin edilen bu 

madde, BBC'ndn yayın esaslarından adapte edilmiştir. Tedvin edilen bu maddede 'ileri batı. ülkelerindeki ör
nekleri görülen cevap müessesesinin 'bulunmaması, kurumu yıpratıcı tartışmaların kaynağı olarak, ortaya çık
mıştır. Bilindiği gibi 19 uncu maddede, yayın konusu programın kurum dışında hazırlanacağı esası getirilmiş; 
TRT'ye de bunu yayınlama görevi verilmiştir. Buna rağmen kanun koyucu, 2954 sayıü Kanunun 28 inci 
maddesinde 'bu yayınlar dolayısıyla TRT görevlilerin sorumlu olduğum hükme bağlanmıştır. Buradaki yaym 
konusu, TRT Kanununun 18 inci (maddesindeki «Hükümet bildiri ve konuşmaları», 22 nci maddedeki «seçim
lerdeki siyasî parti yayınları» ve 27 nci maddedeki «düzeltme ve cevap hakkı» gibi kurum personelin dışında 
olan hizmetlerdir. 

Fevkalade nazik, tartışmaya açık ve yoruma müsait bu yayın konusunda kurum büyük sıkıntıya düşmüş
tür. özellikle yayının «Cevap hakkı doğuracak nitelikte olmamak kaydı» ve «Siyasî çıkar amacı taşımamak 
kaydı» yoruma açık, objektif kriterleri zor bulunan ifa delerdir. Üstelik bu kabil yayınlarda Hükümet ve parti 
çikarlarının birlikte yürüdüğü gerçeği, elbetteki hiç kimse tarafından reddedilemeyecektir. 

Kanundaki amaç, üzerinde bir tartışma olmayan ve anoak «Halkın Katılımı» ile 'başarıya ulaşacak Hükü
met uygulamalarının, gerçeklerinin, vecibelerlinin, usul ve esaslarının kamuoyuna 'tanıtlmasıdır. Yoksa, ta
mamlanmış 'hizmetlerle kamuoyu »oluşturulması söz konusu edilemez. 

Hele hele konuların tek yönlü kamuoyuna aksettiril mesi, herşeyden önce 2954 sayılı Kanunun 9 uncu mad
desinin (e) bendinin (5) inci fıkrasına aykırıdır. 

Meselenin muhalefetle iktidar arasında tartışmalı olup olmadığı, programın cevap hakkı doğurup doğur
madığı, siyasî çıkar amacı taşıyıp taşımadığının tespitinin yalnız adlî mercilerin takibatına bırakılması da 
yayıncılıkla bağdaşan bir anlayış değildir. Yayınların etkileri bakımından böyle bir iddiayı ortaya koymakta 
mümkün değildir. Bir an için yapılan yayma izin veren TRT sorumluları hakkında dava açıldığını ve de
vam edecek uzun duruşmaları müteakip, bir kaç yıl geçtikten sonra cezalandırıldığı düşünülse 'bile yayının 
etkisinin ortadan kaldırılması söz konusu olamayacaktır. ı 

Kanunun 27 ndi maddesindeki düzeltme ve cevap hakkı da burada geçerli olmamaktadır. Zira düzeltme 
ve cevap hakkı, «Yayınlarda bir kişinin haysiyet ve şerefine dokunulması veya kendisiyle ilgili olan ger
çeğe aj/kırı hususların 'bulunması haline» inhisar etmektedir. Bu kabil yayınlarda ise 'bu hususlar söz konusu 
değildir. 

Mesele, siyasî partiler arasındaki tartışmalı görüşlerin kamuoyuna intikalidir. Siyasî bir yarışma içinde 
'bulunan partilerin çoğunluğunun görüşlerini kamuoyundan gizleyip, tek bir görüşün propagandası yapıldıktan 
sonra, yayına izin verenlerin cezalandırılmış olması 'kamuoyunun tek yönlü oluşturulmasını engellemeye
cektir. Oysa; gerek Anayasamızın, gerekse ona dayanarak tedvin edilen 2954 sayılı Kanunun anaamacı, ka
muoyunun tam bir tarafsızMkla, tek yönlü oluşumuna mani olmaktır, özellikle seçim dönemlerinin başlangı
cında bu yayınlar daha büyük önem taşımakta, siyasî partiler arasındaki eşitlik ilkesini 'tamamen ortadan 
kaldırmaktadır. 

Bu gerçekler karşısında, demokrasi kurallarının işle yememesi, söz konusu yayınların mutlak suretle bir ce
vap müessesesine kavuşturulması gerçeğini ortaya çıkamıştır. 2954 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ge
tirdiği esası benimseyen İngiltere'de, bu kabil yayınların geleneğinin teessüs etmesine rağmen, cevap müesse
sesi ihmal edilmemiştir. BBC'de hükümet adına yapılan konuşma veya bildirilerin cevap hakkı doğurup do
ğurmadığının tetkik merci, kurumun en üst kuruluşu olan yönetiim kuruludur. Bizim mevzuatımızda en üst 
kuruluş olarak, Radyo -..Televizyon Yüksek Kurulunu kabul ettiğine göre konunun tetMkinin bu heyete bı
rakılması maddenin amacına en uygun düşen şekil olacaktır. Bu kurul, çıkar amacını da daha iyi değer
lendirme imkânına sahiptir. 

Nite'küm kanuna esas olan 14.9.1983 tarihli hükümet tasarısının 18 inci maddesinde ikinci bent olarak 
ele alınan cevap müessesesi tek yönlü kamuoyu oluşturmanın, sistemin esasına uymadığı inancından ortaya 
konulmuştur. -
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Kanun koyucu 18 inci maddedeki yayınların, mevzuatımıza yeni giren 19 uncu madde karşısında niteli
ğini kaybettiğini dikkate alarak bu bendi 18 inci maddeden çıkarmıştır. Ancak aynı bendin esas yeri olan 
19 uncu maddeye konulmaması büyük bir eksiklik olarak ortaya çıkmıştır. ' 

İşte <bü sebeplerle 19 uncu maddeye aşağıda teklif ettiğimiz 'bendin eklenmesi tartışmaları geniş ölçüde 
önleyecek; TRT'yi günlük çekişmelerin dışına çıkaracak ve ülkemizde sağlıklı demokrasinin kurulmasına 
yardım edecektir. 

Radyo • Televizyon yayıncılığı yönünden yeni hükümler taşıyan esaslardan 'birisi de 20 nci madde olmuş
tur. Geçmiş yıllarda, o zamanki kanunun gereği olarak, yapılan yayınlarda, radyo ve televizyonun partiler 
arasındaki çekişmelerin yayın aracı haline gelmesinden; Bu suretle kurumun yıpranmasından kaygı duyan ka
nun koyucu, hükümet ve siyasî parti yayınlarını yeni esaslara bağlamak istemiş, yalnız bize has 'bir hüküm 
ortaya çıkmıştır. Burada getirilen yeniliklerden birisi, haberi yayınlanacak siyasî partilerin «Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grubu bulunması» şartıdır. Oysa, ülkemizde yeniden demokratik düzene geçişte ortaya çı
kan tablo, bu maddenin uygulanmasına imkân vermemiştir. Katı bir kural içinde 20 nci maddenin uygulan
ması halinde, 6 Kasım'dan bu yana yalnız ANAP, HP ve MOP'ye ait haberierin Radyo ve Televizyonda yer 
alması gerekirdi. Ancak, Radyo ve Televizyonun habercilik yapacağı esası, Kanunun 5 inci maddesinin (k), 
(1) ve (m) fıkralarıyla 9 uncu maddenin (e) bendinin 5 inci fıkrasında açıkça belirtilmiş, uygulama 20 nci 
maddeyi ölü hale getirmiştir. 

Hukuk devletinde, bir kanun hükmünün yok farzedilmesi veya ihmal edilmesi söz konusu edilemeyeceğine 
göre, meselenin mutlak hir çözüme kavuşturulması ve maddedeki «Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu 
bulunan» deyiminin çıkarılmasını zarurî hale getirmiştir. 

Bir ülkede demokrasinin sağlıklı yerleşe'bilmesi ve yaşayabilmesi halkın rejime ve müesseselerine sahip 
çıkabilmesiyle mümkündür. Bunun içinde herşeyden önce halkla demokrasinin müesseseleri arasında iletişimi
nin kurulması şarttır. Çok partili demokratik rejimimizin temel müesseselerinin başında yer alan Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin de aynı şekilde halkla diyalogunun kurulabilmesi zorunludur ve bu lazimede herşey
den önce demokrasinin 'bir müessesesi olan devlet tekelindeki kitle haberleşme araçlarıyla yapılmak durumun
dadır. 

Nitekim, ülkemizde Radyo, Televizyon mevzuatında bu esas daima ön plana alınmıştır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi faaliyetleri radyodan daima halka özel programlarla yansıtılmıştır. 1963 yılında Radyo, Tele
vizyon için 359 sayılı Kanun tedvin edilirken, ülkede yalnız radyo yayınları bulunduğundan, bu husus rad
yolar için maddeleştiirilmiştir. 

Kanunun 1972 değişikliğinde de ülkede TV yayın lan her tarafa ulaşmadığı ve çok kısıtlı kaldığı için ko
nu gene radyo yayınları içinde mütalaa edilmiştir. Oysa, aradan geçen 20 yıl içerisinde ülkemizde televizyon 
hemen hemen her tarafa yayılmış, TV yayınları sırasında, radyo yayınlarının taklibi çok küçük oranda kal
mıştır. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisiyle Millet arasındaki diyalog için kanunlaştırılan madde amaçtap 
uzak kalmıştır. 

Bugün için Radyo ve Televizyonda yapılan yayınlar ne yazık ki demokrasinin sağlıklı yerleşmesi bakı
mından olumlu bir seviyede değildir. Kanunun 20 nci maddesine rağmen verilen haberler, çoğunlukla tek 
yönlü veya yetersiz kalmakta, kamuoyunun serbestçe ve sağlıklı oluşumuna engel olmaktadır. 

Meselenin, günün şartları içerisinde ve demokrasi yi müesseseleriyle yerleştiren ülkeler seviyesinde ele alın
ması zarureti her şeyden önce rejimin geniş halk kitle lerince benimsenmesi ve sahiplenilmesi açısından kaçı
nılmaz hale gelmiştir. 

Televizyonun kısıtlı yayın saatleri dikkate alındığı zaman bu araçtan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
her toplantı günü için ayrı yayın yapmasını beklemek gerçekçi olmayacak, faydadan çok zarar getirecektir. 
Ancak, hiç değilse şimdilik, haftada bir gün belirli bir zaman ayrılması (mesela en çok 30 dakika) Millet -
Devlet bütünleşmesi bakımından zarurî olacaktır. Bu program içerisinde genel kurulun o haftaki faaliyetinin 
özetlenilmesinin yanında komisyon çalışmaları hakkında bilgi verilebilecek, kabul edine kanunlar tanıtılabile-
cektür. Bu sebeple «2954 sayılı Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili yayınlar» başlığını taşıyan 21 
inci maddesindeki değişiklik teklif edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ' (S. Sayısı : 239) 
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İSTANBUL MII LETVEKİLİ DOĞAN KASAROĞLU VE 2 ARKADAŞININ TEKLIFÎ 

11.1İ.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19 uncu Maddesine Fıkralar 
Eklenmesi ile 20 ve 21 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun TefcMfl 

MADDE 1. — 2954 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan fakat Hükümete dahil almayan siyasî partiler, yukarı

daki bentte söz konusu Hükümet konuşmalarında, Hükümet ile kendi partileri arasında tartışmalı olan bir 
konuda kendi görüşünün münakaşa ve tenkit edildiğini veya programın siyasî çıkar amacı taşıdığını ileri 
sürerek konuşmaya cevap vermek suretiyle bu konudaki kendi görüşlerini açıklamak isterlerse, Radyo ve Te
levizyon Yüksek Kurulu Başkanlığına başvurabilirler. 

Bu başvuru, Hükümet konuşmasının yayınlanmasından başlayarak iki tam gün içinde ilgili siyasî partinin 
genel başkanı veya ona vekillik etme yetkisine sahip parti mercii tarafından yazılı olarak yapılır. 

Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu bu başvuruyu derhal incelemeye başlar ve kararını en geç iki tam 
gün içinde verir. Bu karar, yazı ile Kurum Genel Müdürlüğüne ve ilgili siyasî partinin genel başkanlığına 
derhal bildirilir, 

Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun bu istemi kabul etmesi takdirde, ilgili siyasî parti adına yapıla- . 
cak konuşmanın, kararın kendisine bildirildiği günden başlayarak iki tam gün içinde yapılması gerekir. Bu 
konuşma sadece o siyasî partiyi bağlamak kaydıyla yapıhr ve bu husus yayının başında Kurum tarafından 
belirtilir. 

Bu konuşma, cevap teşkil ettiği Hükümet konuşmasının yayınlandığı saatte yapılır ve konuşmanın süresi
ni aşamaz. Bu konuşma, Hükümet konuşması hangi yayın istasyonlarından yayınlanmışsa aynı istasyonlar
dan yayınlanır, 

MADDE 2. — 2954 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Hükümet ve siyasî parti açıklamalarının ve faaliyetlerinin yayınlanması: 
Madde 20. — Bu Kanunda belirtilen yayın esaslarına uymak ve diğer siyasî partilere cevap hakkı doğu

racak bir unsur taşımama kaydıyla; Hükümetin ve siyasî partilerin açıklama ve faaliyetlerinin yayınlanması 
bunların haber değeri ve niteliği taşıması şartına bağlıdır. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Hükümetin 
veya bir siyasî partinin açıklama ve faaliyetlerini yayınladıktan sonra bunu dengelemek maksadıyla hemen 
ardından veya aynı bülten içerisinde karşı görüşleri almak için çaba harcamak ve yayınlamak zorunda de
ğildir. 

MADDE 3. - 2954 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili yayınlar : 
Madde 21. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalış

malarını, toplantı günlerinde ve uygun dinleme saatlerinde radyodan dengeli ve tarafsız bir biçimde özetle
yen yayın yapar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarıyla, komisyon faaliyetleri her hafta 
TV'de dengeli ve tarafsız bir biçimde 30 dakikalık program içinde özetlenerek yayınlanır. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul toplantılarında yapa
cağı canlı yayınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü sınırlamaları içinde gerçekleştirir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük MttHet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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Anayasa Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 2/165, 21170 
Karar No. : 21 

14 . 1 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 13.11 1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Te
levizyonda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili Yayın Yapımasma İlişkin Yasa önerisi ile 16.11.1984 ta
rihinde gönderilen, İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 2 Arkadaşının, 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19 uncu Maddesine Fıkralar Ekler mesi ile 20 ve 21 inci Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 6.12.1984 ve 9.1.1985 tarihli toplantıla
rında, Devlet Bakanı Mesut Yılmaz ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü temsilcileri 
de bulunduğu halde incelenmiştir, 

Komisyonumuz, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda değişiklik öneren iki teklifi birleş
tirme kararı almış ve tümü üzerindeki görüşmelerine başlamıştır. 

Anayasanın, 133, 31 ve 26 ncı maddelerinde belirtilen ilkeler doğrultusunda hazırlanan 2954 sayılı Ka
nunun kabul edildiği 11.11.1983 tarihi ile değişiklik tekliflerinin yapıldığı tarih arasında geçen zamanın kı
salığı ve bu zaman içinde günümüz koşullarında bir değişikliğin olmadığı görüşünde birleşen Komisyonumuz, 
maddelerinin görüşülmesine geçmeden teklifleri reddetmiştir. 

Raporumuz. Genel Kutulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Baskanıvekfli 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çakıroğlu 

Antalya 

Üye Üye / 

Fahrettin Uluç Rıfat Bay azıt 
Samsun Kahramanmaraş 

Karşıyım. Maddelere geçilmesi oyundayım. 

Üye 
Ayhan Reyhan Sakaüıoğlu 

Sakarya 
Rapora muhalifim. 

Üye 
Şevki Tastan 

Sivas 
Çekimserim. 

Üye 
tlyas Aktas 

Samsun 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli. 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Osman Bahadır. 

Trabzon 
Muhalifim. 

Türkiya Büyük Millet Meclisi (S. Sayın : 239) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Komisyonumuzun görevi Komisyonumuza tetkik için tevdi edilen kanun teklifi, kararname vs. Anaya
saya uygunluğunu tetkik ve karar vermektir. 

Komisyonumuza tevdi edilen 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19 uncu maddesine 
bir fıkra ilavesi ile 20 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifleri TRT Kanunundaki 
bazı boşlukları doldurmak ve tatbikatta zorlukları telafi etmek için verildiği anlaşılmıştır. Siyasî partilere 
fark gözetmeksizin Anayasanın 31, 97 ve 133 üncü maddeleri kanunda gösterilen ve tanzim edilen esaslar 
dahilinde istifade etme hakkı tanınmıştır, tş'te 2954 sayılı Yasada sadece Meclis içinde grubu bulunan parti
lere ayrıcalık tanıyan 20 nci maddesi Anayasamızın mana, ruh ve maksadına aykırıdır. Bunu telafi edici şe
kilde getirilen 2 nci kanun teklifinin maddelerine geçilmeden reddine muhalifim. 

Ayrıca Hükümete TRT Kanununun 19 uncu maddesiyle tanınan hakkın tecavüzü halinde vaki itiraz 
mercii kanunda tasrih edilmemiştir. 2954 sayılı Yasanın 27 nci maddesi sadece şahısların manevî şahsiyet
lerine vaki olan tecavüz halini nizamlamıştır. Kanımca kanun teklifi bu boşluğu doldurucu niteliktedir, 

TRT Kanununun 21 inci maddesindeki değişiklik isteminde icraatın içinden programı gibi muayyen bir 
süre ile sınırlı olmak üzere Meclis çalışmalarının televizyondan da verilmesi» hususu getirilmektediri Bu hu
sus vatandaş ile TBMM bütünleşmesine hizmet verecek bir icraatın tasvibi gerekir. 

Yukarıda arz edilen hususlar muvacehesinde 2954 sayılı Yasanın boşluklarını dolduracak bu 2 kanun 
teklifinin maddelerinin müzakeresine geçilmesi gerekli iken reddine muhalifim. 

Ayhan Sakdlıoğlu 
Sakarya Milletvekili 

•« • • * ı ı • 
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Dönem : 17 Yasma Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 240 

Bingöl Milletvekili Mehmet Ali Doğuşlu'nun, 5434 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun, 2 1 . 7 . 1 9 8 3 Tarih ve 
2865 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddesinin Üçüncü Fıkrasının 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (2/9) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ' BAŞKANLIĞINA 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun, 21.7.1983 Tarih ve 2865 Sayılı Kanunla Ek
lenen Ek Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte sunul
muştur. 

Gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Ali DOĞUŞLU 
Bingöl Milletvekili 

G E R E K Ç E 

23.7.1983 Tarih ve 2865 sayılı Kanunla 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Eklenen Ek Madde 
ile; T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olupta, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluna tabi olmadan, mülhak 
vakıf camilerinde görev yapanlar, camilerde kadrolu daimî mezun imam-hatip ve müezzin-kayyımlara ve
kâlet edenler ile köy, 'kasaba ve mahalle camilerinde dernek, vakıf veya köy bütçesinden ücret alarak imam-
hatiplik yapanlara, bu görevlerini belgelerle tevsik etmeleri halinde borçlanma imkâm verilmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde görev yapanların bu hizmet
lerini borçlanabilmeleri liçni 'belgelemeleri kolay ve mümkün olabilmektedir. Buna karşılık, köy, kasaba ve 
mahalle camilerinde dernek, vakıf veya köy bütçesinden ücret alarak 'imam hatiplik yapanların hizmetlerini 
belgelemeleri işe, mümkün olamamaktadır. Bunun sebebi ise, dernek, vakıf veya köy bütçesinden ödenen 
ücretlerin ödendiğine dair bir kaydın, defterin bulunmamasıdır. Köylerimlizin bugünkü durumu da dikkate 
alınırsa 20-25 sene öncesine ait böyle bir arşivin mümkün olamayacağı gayet tabiîdir. 

Yıllarca görev verdikleri halde bugün hiçbir güvencesi olmayan ve hizmetlerini belgeleyemeyen bu kişile
rin hizmetlerini mahkemeden alacakları bir kararla belirlemelerinin temini, mağduriyetlerinin önlenmesi açı
sından zorunlu hale gelmiştir. . -

Bu nedenle 2865 sayılı Kanunla 5434 sayılı T.C. Emeklü (Sandığı Kanununa Eklenen Ek Maddenin Üçün
cü Fıkrası, adı geçen belgelerin temininin mümkün olmadığı durumlarda, mahkemece bu yolda alınmış bir 
kararın yeterli olacağına dair bir hüküm ilavesiyle yeniden düzenlenmiştir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe 

Komisyonu 
Esas No. : 2/9 
Karar No. : 96 

25.1.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET ME0L1SÎ' BAŞKANLIĞINA 

25.1.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Yüksek Başkanlıkça 27.1.1984 
tarihinde Komisyonumuza havale buyurulan «Bingöl Milletvekili Mehmet Ali Doğuşlu'nun 5434 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 21.7.1983 Tarih ve 2865 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddesi
nin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 24.1.1985 gün
lü 44 üncü Birleşimimde, Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Teklif ile; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinden, daha önce köy, kasaba ve mahalle 
camilerinde dernek, vakıf veya köy bütçesinden ücret alarak 'imam - hatiplik yapanlar, Diyanet İşleri Baş
kanlığına bağlı camilerde kadrolu daimî mezun imam - hatip ve müezzin müezzin kayyımlara vekâlet eden
ler ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı mülhak vakıf camilerinde görev yapan ve ücretlerini bu genel mü
dürlükten alanlardan, 2865 sayılı Kanunda belirtilen belgelerle hizmetlerini tevsik edemeyenlerin, hizmet sü
relerini tespite yetkili Sulh Hukuk Mahkemesince verilecek bir kararın yeterli sayılması öngörülmektedir. 

Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde görüşlerini belirten komisyon üyelerimiz, yıllarca görev ver
dikleri halde bugün hiçbir teminatı olmayan ve hizmetlerini belgeleyemeyen bu kişilerin mağduriyetlerinin gi
derilmesini temin amacıyla hazırlanan bu teklifi benimsediklerini belirtmişlerdir. 

Yapılan bu görüşmelerin ışığı altında Komisyonumuzca teklifin tümü prensip itibariyle uygun görülerek 
maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Çerçeve 1 inci maddede yer alan «Şu kadarki; bu fıkrada adı geçen belgelerin tevsiki mümkün değilse, 
ilgilinin,» ibaresinden sonra, geçmiş hizmetlerini belgeleyemeyen Emekli Sandığı iştirakçilerine açacakları tes
pit davasında hasım gösterebilmelerini teminen «Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen ilgili müftülük hasım 
gösterilmek suretiyle açılan dava sonunda», ibaresi eklenmiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Başkanveküi 
Ayçan Çakıroğuîları 

'Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adama 

İM. Fenni Isİmyei 
Balıkesir 

imzada bulunamadı 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

İimzada bulunamadı 

Ahm&t Şamil Kazökoğlu 
Bolu 
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N. Oğuzhan Artukoğiu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İsmail Dayı 
BalDkesir 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Enzuıum 

İbrahim özbvyık 
Kayseri 

Mehmet Budak 
Kuşettir 

Ayhan Fırat 
Malatya 
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İlhan Askın 
IBursa 

İsmail Şemgün 
Densizi 

tmziaida butaaımiadı 

Metin Yaman 
Erzincan 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Cengiz Tuncer 
ıKaıyseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
'Niğde 

Ferit Melen 
Vlaın 

imzada bulunamadı 

C. Tayyar SadMar 
Çanakkale 

İmzada bulunamadı 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İmzada bulunamadı 

İlhan Araş 
Erzurum 

Tüky üney 
İsitanbul 

İmzada bulunamadı 

Erol AğagH. 
Kırklareli 

İmzada bulunamadı 

Talat Zengin 
Maılaıtya 

Fehmi Memisoğlu 
Rize 
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BİlNGOL MÜJUerVOKHJt MEHMET ALİ 
DOÖUŞLU'NUN TEKLİFİ 

5434 Saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun, 21.7.1983 Tarih ve 2865 Saydı Kanunla Ekle
nen Ek Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilme

sine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa, ,21.7.1983 Tarih ve 2865 Sayıü Kanunla 
Eklenen Ek Maddesinin Üçüncü Fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Köy, kasaba ve mahalle camilerinde yapılan hiz
metlerin borçlandırılabilmesi için, ilgililerin bu görev
leri müftülükçe verilmiş bir belgeye istinaden yap
mış olmaları ve ücretlerinin dernek, vakıf veya köy 
bütçesinden ödendiğinin defter veya bordro, bu ol
madığı takdirde vergi dairesi kayıtlarına istinaden 
müftülüklerce verilmiş ve mahallî mülkî amirlerce 
onanmış belgelerle tevsik etmiş olmaları şarttır. Şu 
kadar ki; bu fıkrada adı geçen belgelerin tevsiki 
mümkün değilse, ilgilinin, hizmet süresini belirleyen 
ve yetkili Sulh Hukuk Mahkemesince verilmiş olan 
bir karar yeterli sayılır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

• • mı 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

5434 Saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun, 21.7.1983 Tarih ve 2865 Saydı Kanunla Ek
lenen Ek Maddesinin Üçüncü Fdcrasuıın Değiştirilme

sine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa, 21.7.1983 Tarih ve 2865 Sayılı Kanunla 
Eklençn Ek Maddesinin Üçüncü Fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Koy, kasaba ve mahalle camilerinde yapılan hiz
metlerin borçlandırılabilmesi için, ilgililerin bu görev
leri müftülükçe verilmiş bir belgeye istinaden yap
mış olmaları ve ücretlerinin dernek, vakıf veya köy 
bütçesinden ödendiğinin defter veya bordro, bu ol
madığı takdirde vergi dairesi kayıtlarına istinaden 
müftülüklerce verilmiş ve mahallî mülkî amirlerce 
onanmış belgelerle tevsik etmiş olmaları şarttır. Şu 
kadar ki; bu fıkrada adı geçen belgelerin tevsiki 
mümkün değilse, ilgilinin, Diyanet İşleri Başkanlığını 
temsilen ilgili müftülük hasım gösterilmek suretiyle 
açılan dava sonunda hizmet süresini belirleyen ve 
yetkili Sulh Hukuk Mahkemesince verilmiş olan bir 
karar yeterli sayılır.» 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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