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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 
U. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN .OEÎŞL' KU-
RULA SUNUŞLARI 

A) Tezkireler ve önergeler 
1. — ölüm cezasına hükümlü Necdet Söz-

bir hakkındaki dava dosyasının geri: verilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi (3/644) 

V*. - f SORULAR VEv CEVAPLAR 

A): Sözlü Sorular ve Oevapları 
\.*^- Balıkesir Milletvekili Mustafa Ço-

rapçıoğlu'nun, pancar ürününe uygulanan fi
yat farkına pişkin spzlü sorusu v« Sanayi ve 
Ticaret Bahânı Hüseyin CahifAral'm ce
vabı (6/#>> 

* 2. ~ Bahkesir Milletvekili Davut >\bac> 
gil'in, İŞekerbank tarafından pancar koope
ratiflerine verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü sorusu ve Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı (6/250) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, Hakkâri tünde 1985 yılında ne gibi 

Sayfa 
3 
4 

5 

S 
5 

S',6 

6,32 

6 

6î7 

7:8 

hizmetlerin yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/26S) 

4. — İçel. Milletvekili Edip özgenç'in, 
Etibank'ın verdiği kredilere ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/270) 

5. — içel "Milletvekili Edip özgenç'in, 
Çayırhan Kalabasında kurulacağı iddia edi
len soda tesislerine ilişkin sözlü sorusu ve 
Devlet Bakanı Mustafa Tmaz Titizin ce
vabı (6/273) 

6. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak
lımın, Şanlıurfa İlindeki kamu kuruluşları
nın başka illere nakledilişine ilişkin Başbakan
da» sözlü- soru önergesi (6/275) . 

7. -— •Kahramanmaraş Milletvekili Rı
fat Bayazıt'ın, günlük bir gazetede Risale-i 
Nur kitaplarındı propagandasının- yapıldığına 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Adalet 
Bakam M. Necat Eldem'ia cevabı (6/277) 

8. *- -Malatya Milletvekili Fahri Şahin'in, 
şeker ihracatı nakliye ihalesinde usulsüzlük 
yapıldığı iddiasına ilişkin" söztt^isoçıısu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Hsieyın Cahit 
Âffl'ın cevabı (6/278) 

Sayfa 

8 

8:10 

10 

fam'. 

13;14 
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Sayfa 
9. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 

in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevine son verilen kamu görevlilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 14 

10. — Edirne Milletvekili' Türkân Turgut 
Arıkan'ın, ücretlilere ödenen vergi iadesine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 14 

11. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, şeker pancarı fiyatlarına ilişkin söz
lü sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hü
seyin Cahit Aral'ın cevabı (6/281) 14:16 

12. — tzmir Milletvekili Durcan Emir-
bayer'in, tütün üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 16 

13. — Konya Milletvekili • Salim Erel'in, 
emekli maaşı ödeyen bankalar arasındaki 
farklı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 16 

14. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, sosyal güvenceden yoksun olarak 
çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 16 

15. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, bakanlık irtabaî. bürolarının çalış
malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/292) 16 

16. — İstanbul Milletvekili Feridun §akir 
öğünç'ün, Sosyal Sigortalar Kurumunun prim . 
alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 16 

17. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, basında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği 
seminerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/294) 16 

18. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri İli Konaklar mevkii sanayi imar 
planına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/295) 16 

19. — İstanbul Milletvekili Sabk Batum-
lu'nun, Sıkıyönetim Kanununa göre işine son 
verilen memur ve işçilerin durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/296) 16 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 32 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, 19Ş0 - Î.984 yılları itibariyle ge* 

12 ı 3 t 1985 O i I 

Sayfa 
lir vergisi mükeleflerinden tahsil edilen vergi 
gelirlerinin dağılımına ilişkin sorusu ve Mali
ye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin'in yazılı cevabı (7/355) 32:33 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin itha
lat rejimine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/356) 33:34 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 1980-1984 yılları itibariyle 
yatırım ödemeleri ve teşvik kredilerinin dağı
lımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet 
Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/360) 34:35 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 1980 - 1984 yılları arasında yur
dumuza transfer edilen işçi dövizlerine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
yaziı cevabı (7/369) 35:37 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalr 
hantoğlu'nun, köy muhtarlıklarına dış ülkeler
de çalışan işçilerimizce bağışlanan otolara iliş
kin İçişleri ve Maliye ve Gümrük bakan
larından sorusu ve Maliye ve Gümrük Baka
nı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı ce
vabı (7/381) 37 

' 6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 1980 - 1984 yılları itibariyle ba-

i zı sektördeki ekonomik göstergelere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 

j Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
j yazılı cevabı (7/385) 37:39 

j 7. — ' İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün Kapıkule davasında yargılanan 
bazı sanıklara ilişkin Başbakandan sorusu ve 

j Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/401) 39:40 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, sigortalı çalışan işçilere ilişkin 
yazılı sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı 
(7/403) . 40:41 

9. — Erzurum Milletvekili. Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, özel sosyal güvenlik kuruluş
larına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Gü-
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venlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı ce
vabı (7/405) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, işçi konutlarının yapımına iliş
kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı 
(7/406). 

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

1. — 2644 Sayılı Tapu Kanununun De
ğişik 26 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenme
si Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S Sa
yısı.: 258) 

Sayfa 

41:44 

44:45 

17 

17:20 

Sayfa 
2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğ-

lu'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 in
ci ek) 20 

3. — Köy Kanununun 74 üneü Maddesi
ne Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/644) 
(S. Sayısı i 257) 20:28 

4. —. 2797 Sayılı Yargıtay Kanununa Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/645) (S. 
Sayısı : 259) 28:32 

I. — ©ECEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver, öğrenci so

runları ve işçilerin işten çıkarılmaları, 
Kırklareli Milletvekili Şükrü Babacan eski" bir 

milletvekilinin hapis cezasını çekmek üzere cezaevine 
alınmas, 

Balıkesir Milletvekili ismail Dayı da, 1985-1986 
öğretim yılında ilahiyat Fakültesine kız öğrenci alın
ması; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Cezayir'e gidecek olan Sanayi ve Ticaret Baka
nı H. Cahit Aral'ın dönüşüne kadar, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığına Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, tiftik ve 
yapağı satış kooperatiflerinde çalışan personelin 
maaşlarına ilişkin (6/287) sözlü sorusuna Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay cevap verdi; soru sahibi de 
cevaba karşı görüşünü açıkladı. 

Balıkesir 'Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun 
(6/283), 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/250), 
içel Milletvekili Edip Özgenç'in (6/270), 

Malatya Milletvekili Fahri Şahin'in (6/278), 
Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/281), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/294) ve 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/296) 

sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından; 

Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un (6/265), 
İçel Milletvekili Edip özgenç'in (6/273), 
Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın (6/275), 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt'ın 
(6/277), 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/279), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/280), 
izmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in (6/285) 

ve Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/290) sözlü 
soru önergeleri mehil verildiğinden; 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 
(6/291), (6/292) ve '(6/293) sözlü soru önergeleri, soru 
sahibi izinli olduğundan; 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/295) söz
lü soru önergesi de, soru sahibi Genel Kurulda ha-
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zıt bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üze
re; 

Ertelendiler. 
Maddeleri Komisyona geri verilen Antalya Millet

vekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı: 82 
ve 82'ye 1 inci Ek) Komisyondan gelmediğinden; 

Koy Kanununun 174 üncü Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/644) (S. Sa
yısı : 257) Komisyon temsilcileri Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 

geri gönderilen; 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayış
tay Kanununda Değişiklik yapılması ve Bu Kanu
na Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında 6.11.1984 Ta
rih ve 3072 Sayılı Kanun (1/626) (S. Sayısı : 242) üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak kabul edildi. 

12 Mart 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 16.25'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Ledin Barlas 

(Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal özbilen 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Muzaffer Yıldırım 

Kâtip Üye 
İçel 

Durmuş Fikri Sağlar 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
8 . 3 . 1985 Cuma 

Tasarılar 
1. — İmar Kanunu Tasarısı (1/657) (Bayındırlık, 

İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 7.3.1985) 

2. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
nun Bir Bölümünün Başlığı ile Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/658) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.3.1985) 

Raporlar 
1. — 2644 Sayılı Tapu Kanununun Değişik 26 ncı 

Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/648) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 
8.3.1985) (GÜNDEME) 

2. — 2797 Sayılı Yargıtay Kanununa Bir Ek Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/645) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma 
tarihi : 8J.1985) (GÜNDEME) 

12 . 3 . 1985 S«fl» 

Tasarı 
1. — 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu 

Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/659) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.3.1985) 

Teklifler 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın-

Tabiî Afetlerden ' Zarar Gören Çiftçilerin Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasına Olan Borçlarının Er
telenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/211) (Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 11.3.1985) 

2. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar 
ve 19 Arkadaşının, Devlet Memurlarının Disiplin Ce
zalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi (2/212) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.3.1985) 

Tezkereler 
1. — Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

1.976 Bütçe Yjlı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi (3/715) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 11.3.1985) 

2. — Devlet'Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1977 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi (3/716) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 11.3.1985) 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1978 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi (3/717) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkan-

• lığa geliş tarihi : 11.3.1985) 
4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

1979 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi (3/718) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 11.3.1985) 

5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1980 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk 
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Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi (3/719) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 11.3.1985) 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1981 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi (3/720) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 11.3.1985) 

Raporlar 
1. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sa

natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Bir Fıkrasının Kaldırılmasına ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Arka
daşının, Tokat Milletvekili Talat Sargın'ın ve Çanak
kale Milletvekili Nadir Pazarbaşı ve 3 Arkadaşının 
Aynı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 

Dair Kanun Teklifleriyle 1479 sayılı Bağ - Kur Kanu
nunun 58 inci Maddesinin Değiştirilmesine ye Bu Ka
nuna 1 Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyon
ları Raporları (1/542, 2/4, 2/47, 2/198, 1/650) (S. Sa
yısı : 260) (Dağıtma tarihi : 11.3.1985) (GÜNDEME) 

2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Ar
kadaşının 8.6.1949 Tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 15.6.1978 Târih 
ve 2149 sayılı Kanunla Değişik 68 inci Maddesinin 
(b) Bendinin Dördüncü Fıkrası ile Aynı Kanunun 72 
nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ile 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 122 nci Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/5, 1/651) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
12.3.1985) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER i Muzaffer Yıldmm (Kayseri), Saffet Sakarya (Çankın) 

BAŞKAN — Türkiye Büyü'k Millet Meclisinin 71 inci Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN 
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

III. — YOKLAMA 

Ad okunmak suretiyle yoklama ya BAŞKAN — Toplantı için yetersayımız vardıK 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER ve ÖNERGELER 

1. — Ölüm cezasına hükümlü Necdet Sözbir hak
kındaki dava dosyasının geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (31644) 

BAŞKAN — Sunuşlar kısmında Başbakanlığın İç
tüzüğün 76 nci maddesine göre verilmiş bir tezkere
si vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 27J11.1984 gün ve 19-301-18819 sayılı 

yazımız. 

'b) 'Millî Savunma Bakanlığının 1.3.1985 gün 
ve 1985/671-5 'sayılı yazısı. 

Taammüden ve birden fazla adam öldürmek su
çundan ölüm cezasına mahkûm edilen Necdet Sözlbir 
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hakkındaki dava dosyası illgi (a) yazı ekinde gereği ya
pılmak üzere sunulmuştur^, 

Hükümlü Necdet Sözhir «^Yargılamanın Yenilen* 
mesi» talebinde bulunduğundan adı geçene ait dava 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 

nun, pancar ürününe uygulanan fiyat farkına ilişkin 
sözlü sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin 
Cahit Aral'ın cevabı (6/283) 

BAŞKAN — Gündemin «ıSözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

Gündemin 1 inci sırasında, Balıkesir Milletvekili 
Mustafa Çorapçıoğlu'nun Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Mustafa Çorapçıoğlu burada mı? Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Ticaret Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

Mustafa Çorapçıoğlu 
'Balıkesir Milletvekili 

Ülkemizde önemli tarım ürünlerinden buğday, ay
çiçeği ve pancarın girdi masrafları ve sonuçta mali
yetleri her yıl enflasyon oranı ve ithalata dayalı ham
madde fiyatlarındaki artışa bağlı olarak arttığına 
göre; hükümetçe buğdaya ve ayçiçeğine verilen % 50 
fiyat faikından pancar fiyatlarında % 301da bırakıl
masının sebebi nedir? Bu durum pancar müstahsilini 
mağdur etmez mi ve onları buğday, ayçiçeği üreti
mine yöneltmez mi? Pancar müstahsili için de % 50 
fiyat farkı düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin muhterem üyeleri; Balıkesir Milletvekilimiz 
Sayın Mustafa Çorapçıoğlu Beyin pancar taban fi
yatları hakkındaki, önceden yazılı iken sözlüye do
nen sorusunu cevaplandırmaya çalışacağım. 

Malumunuz olduğu veçhile, bir evvelki seneye gö
re yüzde 30 fazlalıkla 7 lira 85 kuruş olarak pancar ta
ban fiyatı ilan edilmiş idi. Bu'taban fiyatından son
ra, sayın milletvekilimiz, bazı değişiklikler neticesi, 

dosyasının Millî Savunma Bakanlığına tevdi edil
mek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonundaki işbu dos-
ya'hükümete geri verilmiştir. 

diğer fiyatlarla mukayese edildiğinde, pancar taban 
fiyatının buğday ve diğer taban fiyatlara göre dü
şük kaldığını belirtimekted'irler. Bunda şu yönüyle hak
lılar biz tabiatıyla gemdi bir politika takip ediyoruz, ge
nel politikada, teşvik unsurları ihtiyacımız olan gı
da maddelerine müteveccihtir. Şimdi görülmektedir 
ki, geçen sene ilan ettiğimiz taban fiyatı bir deği
şiklik zorlaması meydana getirmektedir. Bunu önle
mek maksadıyla, bu sene taban fiyatı tespitine karar 
verilirken, hükümetimiz bunun avans olarak ilan 
edilmesini, bilahara da Ağustos ayında katî taban 
fiyatının belirtilmesine karar verdi ve avansı 
bu sene 11 lira 50 kuruş olarak belirttik ve Ağus
tos ayında, Türkiye'deki diğer değişiklikler de naza
rı i'tibare alınarak, o zamanki duruma göre kesin 
taban fiyatı tespit edilmiş olacaktır. 

Hükümetimiz şu an henüz eski taban fiyatı için 
bir değişiklik düşünmemektedir; yalnız yeni taban 
fiyatı şeklinde değil, avans olarak ilan ettiği bu ra
kamın katî olarak tespitini Ağustos ayında yapmak 
suretiyle, pancar ekicilerinin 1985 yılındaki üretim
lerinde herhangi bir mağduriyet kesinlikle söz ko
nusu olmayacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim^ 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu cevap vermek 

ister misiniz? 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Ce

vap vereceğini, söz istiyorum. 
'BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIO&LU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Sanayi ve Tica
ret Bakanımızın lütfettikleri izahata ve bu izahat 
arasında, benim arz etmiş bulunduğum hususlarda 
haklı olduğuma dair sözlerine teşekkür ederim. An
cak, bu izahattan sonra dahi 2 hususa değinmeden 
geçmek istemiyorum. Birincisi şudur: Usulü yönden 
bir izahım var.: Dikkat buyurulacak olursa, ben so
rumu yazılı olarak yönelttim; bundan maksadım 
ise, yüksek heyetinizi ve sayın bakanımızı yoğun iş-

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

— 6 — 
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leri arasında ayrıca meşgul etmemek, yani dSğer bir 
tabirle, millete ait olan vakti boş yere harcamamak 
İtti; ama bunda başarı kazanamadık. içtüzüğümüzün 
96 ncı maddesinde yazılı hükme ve sayın bakan 
taralından alınan mehile rağmen yazılı cevap veril
mediği için, bu sual böylece huzurunuza sözlü ola
rak gelmiş ve bir taraftan sayın bakanımızı, diğer ta-; 

raftan da Yüce Meclisimizin vaktin'i bu suretle al
mış bulunmaktayız. Ancak takdir buyurulur ki, bun
daki hareket noktasında haklı olan biziz; ama mün-
tehada haksız olan sayın bakandır. Bunun da ka
bahati, arz ettiğ'im gibi bizim değil, sayın bakanın
dır. 

Bu noktayı böylece tespit ettikten sonra, diğer bir 
hususa geçmek istiyorum Sayın Başbakanımızca da
hi, 1984 yılı için fiilen yüzde 50'nin üzerinde sey
rettiği bildirilen enflasyon dolayısıyla 1984 yılında 
pancar üreticilerinin almış oldukları pancar bedel
leri, girdileriyle beraber hesap edildiği takdirde, âde
ta maliyetinin altındadır ve hükümetimiz maalesef 
'bu pancar üre'tidlerin'in zararını karşılayıcı, ve ba
dema pancar ekiminden vazgeçmelerine sebep olucu 
bu hareketlinden vazgeçmemiştir; vazgeçmedikleri de 
burada ifade edilmiştir. 

(Bunun yanı sıra, 1985 yılı ilan edilen 11,50 lira 
pancar fiyatı bugünkü şartlar altında dahi çok dü
şüktür. Enflasyon da nazarı dikkate alındığında, 
avans olarak verilmiş olsa dahi, şimdiye kadar vaki 
uygulamalardan, müteakip Ağustos ayında belirlene
cek fiyatların pancar müstahsilini asla tatmin etme
yeceğini, onun ailece sarf etmiş olduğu mesaisini kar
şılayamayacağı kanaatini samimiyetle taşıyoruz. Yi
ne taşıdığımız "ittir samimî kanaati daha arz etmek-
üsterim; gazetelerde bazen havadis şeklînde okudu
ğumuz gibi Türki'ye bu şekilde giderse pancar it
haline bu yüzden dolayı mecbur kalacaktır arkadaş
larım. 

Bir taraftan zürranın emeğinin karşılanamaması, 
diğer taraftan da, tüketiciriin şeker ihtiyacının karşı
lanamaması durumunu doğuracaktır ki, bu da Türk 
ekonomisinde büyük bir boşluk yaratacaktır. 

Hepinizi saygı ile selamlarım, teşekkür ederim 
efendim. (Alkışlar) 

>BAŞİKA'N — Soru cevaplandırılmıştır. 
2. —Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Şekerbank tarafından pancar kooperatiflerine verilen 
krediye ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı 
(6/250) 
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BAŞKAN — 2 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgirin Başbakandan sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Attacıgil buradalar mı? Burada. 
Bu soruya cevap verecek sayın balkan?.,. Burada. 
Önergeyi dkutuyorumrı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakanca sözlü ola

rak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Davut Abacıgil 

'Balıkesir 
1. Şeker'bank'ın pancar koperatifterini desteklemek 

maksadı ile kooperatife düşük faizli 30 000 000 TL. 
kredi verdiği, 

2. 'ffu kredilerin kooperatiflerce kullanılması ge
rekirken pancar motor ısanayiine aktarılmasının neden
lerinin açıklanması; kooperatif üyelerinin muhalefeti
ne rağmen neye dayanarak aktarma yapıldığının açık
lanması, 

BAŞKAN — Buyurun sayın bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Balıkesir Milletvekili Sa
yın Davut Abacıgil'in, Şekerbank'ın pancar koopera
tiflerini desteklemek maksadıyla ıbir kooperatife 30 
milyon lira kredinin usulsüz verildiği hakkındaki sözlü 
sorularını cevaplandırıyorum. 

Malum olduğu veçhile Şekerbank, pancar koope
ratiflerine ve üreticilerine kredi desteği yapan, pan
car üreticilerinin en büyük pay sahibi olduğu bir ban
kadır. Nitekim, Pankobirlik'in teşebbüsüyle pancar 
üreticilerine ^Şekerbank Anonim Şirketinden 1 miyar 
200 milyon Türk Lirası tarımsal reeskont kredisi ve
rilmiştir. Bu, 1984 yılı içinde verilmiş bulunan rakam
dır ve 'bunun kredi faizi yüzde 28 olmakla beraber, 
maliyeti yüzde 30 civarındadır. Bahsi geçen 30 mil
yon liralık kredinin mevsimlik niteliği olan tarımsal 
araç ve gereçlerin temin ve dağıtım zamanlarının 
taşıdığı özeliğe bağlı olarak finans sıkıntılarının bü* 
yük ölçüde arttığı Ağustos-Aralıfc 1984 döneminde bu 
kredilerin 700 milyon liralık kısmını bu kooperatifler 
kullanmışlardır; 30 milyon lira da bu dönemde kul
lanılan krediler arasındadır. 

Ayrıca bu miktar, Şekerbank Yönetim Kurulunun 
aldığı 26.11.1984 tarih ve 4448 sayılı kararla, arala
rında Balıkesir, Bursa ve civarı pancar üreticileri is
tihsal kooperatiflerinin de bulunduğu 20 kooperatif 
için 60 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Bu kredi, Balıkesir Pancar Kooperatifi ortakları
nın ihtiyacını karşılamak üzere alınacak olan 90 adet 
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motopomp, 22 adet santrfüj ile yedek parça bedel
lerine karşılık kooperatifçe Pancar Motor Sanayii ve 
Ticaret Anonim Şirketine havale edilmiştir. Karar, 
'kooperatifin 10 ekim 1984 tarihinde yaptığı yönetim 
kurulu toplantısında oybirliği ile alınmıştır ve karar 
sayısı 452'dir. Her sene başında müşterek bir proto
kol tanzim edilir ve o protokole göre gerek banka, 
gerekse Pankobirlik müşterek hareket ederler ve bu 
havaleden 31.12.1984 tarihi itibariyle kooperatifin 
Pancar Motor nezdindeki cari hesaplarında yalnızca 
497 0ı68 liralık bir alacak bakiyesi bulunmaktadır. 
Yapılan bu muamelenin gayri kanunî bir tarafı ba
kanlığımızca tespit edilememiştir. Binaenaleyh, usulü
ne uygun hareket edildiği kanısındayız. 

Yüce Meclisin bilgilerine arz etmiş oldum, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Abâcıgil, cevaba karşı görüş 
bildirmek ister misiniz? 

DAVUT ABACIGIL (Balıkesir) — Teşekkür ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

'BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasında, Hakkâ
ri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un sözlü soru öner
gesi verilen mehil sebebiyle ertelenmiştir. 

4. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Etibank'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/270) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada îçel Milletvekili Edip 
özgenç'in sözlü soru önergesi 20 gün mehil talebi 
sebebiyle ertelenmiştir. 

5. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Çayırhan 
Kasabasında kurulacağı iddia edilen soda tesislerine 
ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Tınaz 
Titiz'in cevabı (6/273) 

'BAŞKAN — 5 inci sırada îçel Milletvekili Edip 
özgenç'in, Devlet Bakanından sözlü sorusu, ertelen
miş olmakla beraber, sayın bakan cevap verme arzu
sunda bulunduğundan, Sayın Edip özgenç burada 
ise soruyu cevaplandıracaklardır. 

Sayın öz-genç buradalar mı? 
EDİP ÖZGENÇ (içel) — Buradayım Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — 'Sayın bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunmuş bulunduğum sorumun sözlü ola

rak Devlet Bakam Mustafa Tınaz Titiz tarafından 
cevaplandırılması için gerekli dşlemlin yapıknasını 
ısaygılarımîa arz ve istirham ederim. 

(Edip Özgenç 
İçel Milletvekili 

1. Nallıhan 'İlçesine bağlı Çayırhan Kasaba
sında (Sarıyer Barajı Gölü kenarında Etibank tara
fından Sanayi Sodası Tesisleni yapılmasına karar ve
rildiği doğru mudur? 

2. Btlibankın bu teslisler için Çayırhan imar pla
nına göre tek yerleşim olan alan ve kasabanın mer
kezindeki binlerce dönümlük alanı istimlak etmek 
üzere harekete geçtiği doğru mudur? 

3. Çayırhan 1950'lili yıllarda yapılan Sarıyer 
Barajı Gölünün altında kalmıştır. /Bir defa yerlerin
den göç eden ÇayırhanMarı ikinci defa göçe zorla
yacak olan bu tesislerin bu bölgede kurulması yerine, 
yerleşim alanı haricinde kalan ve Devletin hüküm 
ve tasarrufunda bulunan Ankara Beypazarı yolu 
üzerinde kurulmasının daha uygun olacağı hakkın
da ne düşünüyorsunuz? 

Bu tesislerin, günde 2 ıton halik ve kerevit üretilen 
Baraj gölünü ölü göl haline getireceğini, halkın geçi
mini 'temim eden önemli miktarda ıtarıım yapılan bu 
bölgedeki tanımı ve tarım arazisini yok edeceği s'öy-
lenımektedir. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

4. (Bu bölgede kurulu bulunan termik santralını 
hava, ıtoprak su kirliliği yanında bir de soda tesisleri 
kirliliği tilave edilerek bu bölgedeki kasabalıların gay-
rimenkullerinin para etmeyeceği söylenmektedir. Bu 
husus doğru mudur? 

5. 15 000 dönüm civarında olan verimli otlak 
ye meralar, hava, toprak ve su kirliliği nedeniyle yok 
olacağı için en verimli ıtififcik keçilerinin bulunduğu 
bu bölgede 20 000'e yakın ıtifibik keçisinin yok olacağı 
doğru mudur? 

6. Kasabaya 2 'km uzaklıkta soda tesislerinin ku
rulabileceği alanlar var iken, itam yerleşim alanının 
ortasına soda fabrikasını kurmak istemesinin nedeni 
nedir? 

BAŞKAN — iBuyurun Sayın iBakan. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Sayın IBaşkan, değerli milletvekilleri; 
İçel Milletvekilli Sayın Edip özgenç'in, Çayırhan 
Trana Projesi ile ilgili sözlü soru önergelerine ce
vabımı arz ediyorum. 
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1 dndi soruya cevabım: Maden Tetkik Arama Ens-
Ititüsü tarafımdan Beypazarı civarında, takriben 200 mil
yon ıton tabiî soda, ıtrona rezervi bulunmuştur. Bu 
rezervin değerlendirilımesi iaımacıylla Etibank yatırım 
programında ıtrona arama ve değerlendirme etüdü 
projesi yer almaktadır, Bu proje kapsamında yakla
şık 260 mülyon dolarlık Ibdr yatırım maliyeti ile 750 
bin ton/yıl kapasiteli soda üretim tesislerinin kurul
ması planlanmaktadır. Tesisler tamamlandığında yıl
da 96 milyon dolar mertebesinde gelir sağlanacağı 
ve yaklaşık 150 kişilik isıtihdam yaratılacağı hesap-
lianmakıtadır. 

Sorunun .ikinci bölümüne cevabımı iarz ediyorum1: 
Kurulması düşünülen tesisler, yani soda üretim fab
rikası, yan ve yardımcı tesisler dile sosyali tesisler 
için takriben 440 dönümlük bir sahaya ihtiyaç du
yulacağı tespit edilmiştir. Tesis yeni henüz kesin ola
nak belMenmediğinden, istimlak için herhangi bir iş
lem başilaıtılmamıştır. Ancak, üretim tesisleri için ge
rekli olsan elektrik, buhar, kireç, su, kömür, demir
yolu, karayolu gibi altyapıların Çayırhan'da mev
cut olduğu düşüncesi ile 20 Kasım 1984 tarih ^e 
6-2-91 sayılı yazımız ile 'Diler Bankası imar (Planlama 
(Dairesi (Başkanlığına başvurularak, Çayırhan'da üre-
ıtim tesislerimiz için yer tahsis edilip edilmeyeceği 
sorolımuşıfe. 

Ayrıca, Türkiye Elektrik Kurumuyla yapılan şi
fahî görüşmelerde ise, imkân varsa 1 inci derecede 
TEK'in istimlak ettiği ve kül sahası olarak planla
dığı arazinin fabrika sahası olarak Etibank'a tahsisi 
Üzerinde durulmuştur. Bu konularda henüz iller 
Bankası ve Türkiye Elektrik Kurumundan bir cevap 
alınamamış, gerekli çalışmaların yapıldığı istihbar 
edilmiştir. 

Sorunun 3 üncü bölümüne cevabımı arz ediyo
rum: Altyapı mevcudiyeti acısından Çayırhan ve ci
van, saha temin edilebildiği takdirde, tesislerin kuru
luşuna en elverişli yer olarak görülmektedir. An
cak, .sosyal tesis sahası olarak '1 inci derecede seçil
mesi düşünülen yer gayri meskûn sahipli arazi olup, 
ziraat için en çok 8 ilâ 10 ailenin istifade edebileceği 
miktardadır. 

(Kuruılıacak tesislerin atıklarıyla ilgili henüz kesin 
ve detaylı çalışmalar sonuçlanmış olmamakla beraber, 
çevrenin ve baraj gollünün kidenmesiıni önleyici ted
birlerin alınacağı tabiîdir. Atık malzememin, tam sız-
dırmazlık temin edilmiş ayrı bir gölette depolanması 
planlanmaktadır. Bu itibarla, kurulması düşünülen 
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tesislerin çevreye, tarıma ve canlılarla zarar vermesi 
söz konusu değildir. 

Sorunun 4 üncü bölümüne cevabımı arz ediyo
rum: Çayırhan'da mevcut diğer sanayi tesislerinin 
çevre kirliliği yaratıp yaratmayacağı, Etibank'm işti
gal sahasının dışındadır. Ancak, soda tesisleri kuru
lursa, çevre kidenımesini önleyici her türlü tedbir 
alınacağından, yeni kirlilik veya kirliliğe ilave söz 
konusu olmayacaktır. Bu itibarla, gayri menkullerin 
değerinde, kirlilik dolayısıyla bir kayıp olmayacağı 
açıktır. Aksine, tarım kesimi arazisi, sanayi bölgesi 
olarak bıir miktar değer kazanabilecektik. 

(Sorunun 5 inci bölümüne cevabımı arz ediyo
rum : Çevre kirlenmesini önleyici her Itürlü tedbir, 
bahsettiğim gibi, planladığından, hayvancılığın zarar 
görmesi için herhangi bir neden mevcut bulunmamak
tadır. . 

Sorumun son bölümüne cevabımı arz ediyorum: 
Elektrik, kömür, buhar, su ıfcemin yenleri ve kireç ocak
larına yakınlık gibi hususlar genel olarak yer seçi
mi de daima ön plana alınmakla beraber, konu üzerin
de çalışan teknik heyetler, yerleşlım alanlarının ve 
tarım arazisinin mevcudiyetimi de dikkate alarak muh
telif alternatiflerin ekonomilerini de inceleyip karar 
verme süreoindedirler. 

Cevaplarımı bilgilerimize arz ederim efendim. * 
BAŞKAN — Sayın Edip özgenç, buyurun. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, yüce 
(Meclisin değerli milletvekilleri; Nallıhan İlçesine 
bağlı olan Çayırhan'ın 1980 nüfus sayımına göre, 
nüfusu takriben 2 670 civarındadır. İmar planı anket 
çalışmalarında nüfusun 11 300 civarında olduğu tes
pit edilmiştir. Kasaba, Sarıyar baraj gölü kenarında 
olup, müstakbel gelişme alanları Türkiye Kömür İş
letmeleri, Türkiye Elektrik Kurumu Tesis Grup 
Müdürlüğü Termik Santralı tarafından lüzumlu lü
zumsuz istimlak edilmiştir. 

Patlamaya dönüşen nüfus artışına rağmen, imar 
planı olmayan kasabada, Sayın Cumhurbaşkanımız 
Kenan Evren'in emriyle İller Bankası tarafından 
25.6.1984 tarihinde ihalesi yapılan imar planı tam 
bitmek üzereyken, bu defa Etibank, imar planına 
göre tek yerleşim alanı olan ve kasabanın merkezin
deki binlerce dönümlük bir alanı sanayi sodası te
sisleri yapmak üzere istimlak etmek için harekete 
geçmiştir. 

Etibank, bu konuda İller Bankasından görüş is
temiş. tiler Bankası da müellif firmanın olumsuz gö-
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rüşünü. Efcibank'a iletmiş olmasına rağmen, bu yer
de bu tesislerin kurulması ısrarla istenmektedir. 

Çayırhan, 1954 yılında yapılan Sarıyar Baraj gö
lünün altında kalmıştır. Bu defa yerlerinden göç eden 
Çayırhanhlar, ikinci defa göçe zorlanmaktadırlar. 
Termiksantralın , hava, toprak, su kirliliği yanında, 
bir de soda tesislerinin kirliliği kasabayı bir ce
henneme çevireceği için, kasabalıların gayrî men
kulleri de para etmeyecektir. Bu konuda Çayırhan
lılar, devamlı olarak büyük bir şikâyet ve büyük bir 
üzüntü kaynağıyla konuyu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine intikal ettirmektedirler. 

Günde 2 ton balik ve kerevit üreten baraj gölü, 
bu tesisler yüzünden ölü göl haline gelecek, önemli 
miktarda tarım yapılan bölgede, tarım yok olacak
tır. 15 bin dönüm civarında olan verimli otlak ve 
meralar, hava, toprak ve su kirliliği nedeniyle yok 
olacağı için, en verimli tiftik keçilerinin bulunduğu 
bu bölgede 20 bine yakın tiftik keçisi üretilirken, 
tiftik keç'isi de giderek yok olacaktır. 

•Bütün bu nedenler, ikinci defa göçe zorlanacak 
binlerce kasabalı üzerinde yıllarca silinmeyecek olum
suz etkilere neden olacaktır. Kalsabaya 1 kilometre 
uzaklıkta soda teslislerinin kurulabileceği alanlar var 
iken, tam yerleşlîm alanının ortasında baraj gölünün 
bitişiğinde soda fa'brika'smı kurmak kasaba halkına 
karşı bir İnsanlık suçu işlemek anlamındadır. Ha
len 4 bin işçinin çalıştığı Çayırhan Kasabasında, be
lediye yerleşim aıl'ant bulmakta zorluk çekerken, en 
verimli alanların istimlakinin önlenmesi ciheti ne gidil
mesi, Çayırhanlıları ve Çayırhan'ı oldukça güç du
rumda bırakacaktır. 

Bu itibarla, ilgili merciler bu konuyla ilgili yer 
secîm'inde bulunurken, bu hususların göz önünde tu
tulması suretiyle en uygun olan yer ve Hazine arazisi
nin de bulunduğu Beypazarı - Ankara yolu üzerin
de olan bu konuyla ilgili yerleşim alanları haricin
de kalmış bulunan ve tarım arazileri niteliğinde de 
olmayan bu bölgede bu tesislerin kurulmasında bü
yük fayda mütalaa edilmektedir. Bu kanuda Çayır
hanhlar devamlı olarak isteklerini bizlere intikal et-
tirmek'tedirler. Bu hususun ilgili merciler tarafından 
dikkate allınmasını istirham ediyorum. 

Hepinize saygılaı' sunuyorum. 
IBIAIŞKİA'N — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İlindeki kamu kuruluşlarının başka illere 
nakledilişine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/275) 
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(BAŞKAN — 6 ncı sıradaki Şanlıurfa Milletveki
li Vecihi Ataklı'nın, Başbakandan sözlü sorusu, veri
len mehil sebebiyle ertelenmiştir. 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt' 
in, günlük bir gazetede risale-i Nur kitaplarının pro
pagandasının yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldcm'in cevabı 
(6/277) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt'ın, sözlü soru önergesi mehil 
sebebiyle ertelenmiş olmasına rağmen, sayın bakan 
bu soruya cevap vermek arzusunda bulunmaktadır
lar, 

Sayın Rıfat Bayazıt buradalar mı? Buradalar. 
SÖZlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımun Sayın Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini arz 
ederim^ 

Saygılarımla, 
Rıfat Bayazıt 

Kahra'manmara'ş Milletvekilli 

Nurculuk - Lâikliğe aykırı hareket - Gizılü cemiyet 
teşkili - Saidli Nursi'nin fikirleri - Nur risalelerinin 
hukukî durumu - Türk Ceza Kanununun 163 üncü 
maddesinin uygulanmasını kapsayan Yargıtay Ceza 
Genel Kurulunun 20.9.1965 günlü ve 1/234 esas, 313 
karar sayılı kararıyla Yargıtay Birinci Ceza Dairesi
nin 29.11.1969 günlü 1314 esas, 3169 karar sayılı, 
mahallî mahkemenin mahkûmiyet hükmünün onan
masına dair ilamında, 

il, Nurculuk ve Nur risalelerinin temelinde laik 
Cumhuriyet esasına dayanan rejimin yerine, şeriat 
esaslarına uygun merkezî Mekkeî M'ükerreme olacak 
bir Mam Devletler Birliğinin kurulmasının amaçlan
dığı, bu cümleden olarak dâ> 

a) Kur'an dışında, bir Anayasaya lüzum olma
dığı nın, 

b) Atatürk Milliyetçiliğinin yerine fslam Milliyet-
çiliğinin ikamesi gerektiğinin, 

c) Seri mahkemelerin kurulması icap ettiğinin, 
d) BVlenme, boşanma ve miras sorunlarının şeriat 

kurallarına bağlanması lazım geldiğinin, 
e) Faizin yasak edilmesi ve bankaların kapatıl

ması gerektiğinin, 
•f) Hilafetin geri getirilmesi icap ettiğinin, 
g) Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğünü bozma yolunda davranışların, 

10 — 
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Önig^örtiimesinıin Anayasa ve kanunlara aykırı ol
duğu, 

& Nur risalelerinin Türk Ceza Kanununun 163 
üncü rnadldesüni Mail eden yazıları ihtiva ettiği, 

3.. Saldı Nurs'i*ye bağlı olan nur talebelerinin, 
nurcuların ye bunlarla işbirliği yapanların, Devletimiz 
için bu kadar tehlikeli ve zararlı olan fikirleri kapsa
yan Nur risalelerini yaymak maksadıyla çoğaltarak 
halka dağıtmanın suç olduğu, 

Vurgıianmışjtur. 
IHal böyle iken bu defa, 35 inci yıl 13363 sayılı 

19 Ocak 1985 tarihli Milliyet Gazetesinin 10 uncu 
sabJifesinddki «Sözler Yayınevi sunar kararı siz verin» 
'başlıklı ilanda yazılı olduğu şekilde Betti - Üzzaman 
Sald Nutfsİ'nin yukarıda açıklanan risale-i Nura ait 
yayınların takdim ve propagandası yapılmaktadır. 

(Kapsamı yukarıtta açıklanan kesin ilam muvacehe
sinde bu konuda bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmış 
ke hangi tarihlerde ve kimler hakkında yapılmıştır? 

©AŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin sayın üyeleri; Kahramanmaraş Milletvekili Sa
yın Rıfat Bayazıt'ın Sayın Başbakana yönelttiği ve 
Sayın Başbakanımızın tarafımdan cevaplandırılması
nı tensip kıldığı sözlü soruyu cevaplandırmak üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Bayazıt'ın soru önergelerinde, Yargıtay Ce
za Genel Kurulunun 20.9.1965 tarih ve 234 esas 131 
karar sayılı ilamıyla Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
29.11.1969 tarih ve 1969'a 1314 esas 3169 karar sa
yılı ilamına temas edilerek, Risale-i Nur külliyatına 
dair bulunan bazı kitapların satışına dair gazetelerde 
yayınlanan ilanların ve bü ilanlara konu olan kitap
ların bu kararlar muvacehesinde incelenip, ne gibi bir 
işleme tabi tutulduğu sorulmaktadır. 

Söz konusu kitaplar, diğer yayınlarda da olduğu 
gibi, neşrini müteakip yetkili cumhuriyet savcılığınca 
inceleme konusu yapılmış, ayrıca bakanlığımızca da 
gazetelerde yapılan ilk ilanlar üzerine tevessül olu
nan işlemin mahiyeti, 26.3.1984 gün ve 19507 sayılı 
yazımızla ilgili cumhuriyet savcılığından sorulmuştur. 
Soruşturmayla görevli cumhuriyet savcılığınca, söz 
konusu 35 adet kitabın incelenmesi için, İstanbul Üni
versitesi Hükük Fakültesinde görevli 3 öğretim üye
sinden meydana gelen bilirkişi heyeti oluşturulmuş, ya
pılan bilirkişi incelemesi sonucunda ittihaz olunan ra
porda ezelimle; bu tür aynı kaynaklı yayın sayısının 
1'2Q cidarında olup, mezkûr Yargıtay içtihatlarında 

da belirtildiği gibi, bunların daha önce dava konusu 
edildiği, ancak son yayınlarda evvelki suç unsurlarını 
ihtiva eden bölümlerin çıkarılmış bulunduğunun mü
şahede olunduğu, nitekim bu kitapların eski basıla-
larıyla yeni basılarının kapsamları, sayfa adetleri ve 
muhtevalarında farklılıklar bulunduğu ifade edilerek; 
inceleme konusu yayınların 677 sayılı Tekke ve Za
viyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar ile Bir
takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna, 
6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyeti Hakkın
daki Kanuna ve Türk Ceza Kanununa aykırılık teş
kil etmediği; inceleme konusu yapılan 35 adet kitap 
yanındaki belgeler arasında yer alan İstanbul Birinci 
Sulh Ceza Mahkemesinin 13.2.1961 tarihli müsadere 
kararında zikredilen kitapların yeni baskılarında da 
aynı hususiyetlerin görülmediği belirtilmiştir. 

İlgili cumhuriyet savcılığınca da, aynı mülahaza
larla, anılan kitaplarda suç unsuru görülmediğinden 
bahisle, 20.11.1984 tarih ve 1984/558-173 sayıyla ta
kipsizlik kararı verildiği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; sözlü sorumdan 
önce, 26.3.1984 tarihinde bu konuyu cumhuriyet sav
cılıklarınca ele aldırıp, bu eserler üzerinde üniversi
teden seçilen yüksek profesörler vasıtasıyla bir ince
leme yaptırdığı için sayın bakana teşekkür ederim. 
Çok memnun oldum, rejimin muhafızı olduklarını bi
ze göstermişlerdir. Bundan dolayı da ayrıca şükranla
rımı sunarım. 

1961 Anayasasından sonra sağ ve sol cereyanların 
bu memlekette alıp yürüdüğü sırada Risale-i Nurlar 
neşredilmeye başlanmış ve sol kanatta da komünizm 
propagandası yapılmak suretiyle bazı yayınlar yapıl
mıştır. Bu propagandaların önlenmesi için Yüksek 
Yargıtay 1964 - 1965 senesinde bu işin üzerine düş
müş, tam bir tarafsızlık ve vatanseverlikle rejimin 
muhafazasını göz önüne alarak, o günkü neşredil
miş bulunan Risale-i Nur'larda bu okunan sözlü so
rumdaki genel kurul kararında gösterilen yönlerde 
propaganda yapıldığı tespit edilmiş ve bu suçun bu
lunduğu vurgulanmıştı. 

Simdi yeni neşriyat, 1983 veyahut 1984 senesinde, 
o kararlarda suç olduğu gösterilen kısımlar çıkarıl
mak suretiyle yapılmıştır ve bu da adlî mercilerce in
celenmiştir; şayet içinde bir suç olsaydı adlî mercilerin 
bunları, o genel kurulun kararı ışığı altında yüksek 
mahkemeye sevk etmeleri her halde mümkündü. Ta-
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kips'izllik kararı verdiklerine göre, derecattan geçmiş
tir, bu konuda bir şey söyleyecek değilim, mahke
meden geçtiği için bunun üzerinde tek bir söz söyle
meye. hakkım yoktur. Yalnız, memleket içerisinde 
•bendeniz1! endişeye düşüren bir konu var., 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Islamiyette 
ilk tarikat hareketi Hazret! Mühammed'in ölümünden 
çok sonra Abbasiler devrinde or'taya çıkmış, bu hal 
Müslümanları rahatsız etmiş, birbirleriyle bitmeyen 
'bir mücadeleye girmesine yol açmıştır. Osmanlı ta
rihlinde devletimizin güçsüz olduğu günlerde ırk, mez
hep ayrıcalıklarının yarattığı bunalımlar, ideolojik ve 
değişik görüşler yüzünden içten ve dıştan yapılan tah
rikler neticesi 42 adet ayaklanma ve isyan olmuştur. 
Örneğin Şıra Celal,. Baba Zennur, Süklüm Koca, Şaıh-
kulu, Nur Ali Halife, Kalender, Şıra Vahdeti gibi 
elebaşılar yurtta halkın dinî duygularını kötüye kul
lanarak ayaklanmalarda "bulunmuş, bilhassa Celali 
isyanları uzun zaman sürmüş, Osmanlı imparatorlu
ğunun çökme sebepleri arasında yer almıştır. En son 
13125 tarihindeki 31 Mart Vakası bunların üzerine tuz 
biber ekmiştir, ki bu Derviş Vah'detî'nin hareketidir. 

Geliyoruz cumhuriyet devrine. Atatürk Birinci Ci
han Savaşından sonra çöken devi elti kurarken dinler 
ve soylar arasında ayrım yapmadı. Kahu! ettiği laik
lik ilkesi, mecrasından saptırılan kutsal dinîmizi tabiî 
mecrasına soktu. Mezhep ve inanç ayrılığından doğan 
düşmanlıkları ortadan kaldırıp miılılî bütünlüğümüzü 
sağladı, 

Bu cümleden olarak, cumhuriyetin ilanından son
ra 677 sayılı 30 Kasım 1925 tarihli Kanunla tarikatlar 
yasaklanmış, tekke, zaviye, dergâhlar kapatılmış, bir
takım unvanlar men edilmiş, Anayasamızda bu ka
nun, İnkılap Kanunu olarak vurgulanmış, korunması 
da yine Anayasada öngörülmüştür. 

İnkılaplara, Atatürk ilkelerine sadık olalım, din 
ile devlet işlerini ayırmayı bilelim. Mukaddes dinî 
inançlarımızı devlet işlerine, politikaya alet etmeyelim. 
Cumhuriyetin ilanından sonra, Şıh Sait isyanı, Mene
men'de kanlı Kubılay olayı gibi bütünlüğümüzü yı
kıcı bazı faaliyetler zaman zaman olmuş, devletimi
zin gücü sayesinde zamanında tesirsiz hale getirile
rek, bastırılmıştır. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Atatürk'ün il
keleri doğrultusunda halkın yüzde 91 'inin üstünde 
oyuyla kabul edilen 1982 Anayasamızın uyulması zo
runlu hükümleri ezcümle; konumuzla ilgili «Din ve 

Vt i 3 . 1985 O : 1 

vicdan hürriyeti» başlıklı 24 üncü maddenin 4 üncü 
fıkrası, «Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî 
veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din ku
rallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar 
yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olur
sa olsun dinî veya din duygularını yahut dince kutsal 
sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz» 
hükmünü taşımaktadır. Bu hükmü müeyyidelendiren 
Türk Ceza Kanununun 163 üncü maddesi de bunu 
5 seneden aşağı olmamak üzere cezalandırmıştır. 
Bunun basın yoluyla işlenmesi halinde de cezanın ya
rı nispetinde artırılacağı vurgulanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt... 
RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Bitiriyorum Sa

yın Başkan. 
(BAŞKAN — Çünkü bunlar sorunun dışında kalı

yor o zaman. 
'RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Sorumun içinde 

'Sayın Başkanım. 
IBAŞKAN — Ama, tamamlayalım efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Evet, tamamlı

yorum efendim. 
Sayın Başkan, demin de arz ettim, bir sorumun 

içinde bulunan Yargıtay Genel Kurul kararını, bir 
de yine aynı mahiyette bulunan, komünizm propa
gandası konusunda bir karar almış ve bunu oybirli
ğiyle genel kuruldan geçirmiştir. Bu 2 karar, Yargı
tay tarihinde hakikaten iftihar edilecek 2 karardır. 
'Biri 1965te «Türkiye'nin tek kurtuluş yolu sosya-
lizmir» başlıklı, bir gazetede çıkan yazıdır; bunu da 
Yargıtay suç saymış, nitekim yazarları mahkûm edil
miş ve 1974 Af Kanunu ile hapishaneden çıkmışlar
dır. Bu da Yargitayın oybirliği ile çıkarttığı bir ka
rardır. Diğeri de demin sorumda mevzubahis edilen 
ve yüksek Yargitayın kararıdır. 

Bugünkü Anayasamızda bu ilkelerde en ufak bir 
değişiklik yapılmamıştır. Devletin koruyucusu Anaya
sadır. Milletin yüzde 91 'inin üstünde oyuyla kabul 
edilen Anayasayla buraya gelmiş bulunan sayın mil
letvekilleri, bu Anayasayı müdafaa ve muhafaza et
mekle mükelleftir. Hepimiz onun takipçisi olacağız. 

(Ben, 1965 senesinde çıkmış olan bu genel kurul 
'kararının ilkesinden şaşılmamasını ve Sayın Adalet 
Bakanının da bugün olduğu gibi takipçisi olmasını 
diler, hepinize saygılar sunarım. (MDP ve HP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayazıt. , 
Soru önergesi cevaplandırılmıştır. 
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8. — Malatya Milletvekili Fahri Şahin'in, şeker 
ihracatı nakliye ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddia
sına ilişkin sözlü sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam 
Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı (6/278) 

IBAŞKAN — 8 inc'i sırada Malatya MİletivekMi 
Sayın Fahri Şahin'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Fahri Şahin buradalar mı? Buradalar. 
iSayın bakan?.. Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Makamına 
Aşağıdaki sözlü sorumun Sanayi ve Ticaret Baka

nı Sayın Cahit Aral tarafından cevap'landırılmasını arz 
ederim^ 

Fahri Şahin 
Malatya 'Milletvekilli 

Gazetelere daha önce intikal etmiş olan şeker ih
racatı ile ilgili nakliyenin ihalesinde ve ödemelerinde 
usulsüzlük olduğu belir'tülmişti : 

1. Bu hususta bakanlığınız bîr araştırına yapmış 
mıdır? 

2. Araştırma yapmışsa sonuca göre bakanlığınız 
herhangi bir İdarî veya hukukî tasarruifa girişmiş mi
dir? 

3̂  Müteahhide bazı usulsüz ödemeler yapıldığı 
söylenmektedir bu doğru mudur? Doğru ise ne gibi 
bir işlem yapılmıştır; açıklanmasını rica ediyorum. 

İBAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; Malatya Milletvekili Sayın Fahri Şahin Beyin 
şeker ihracatıyla ilgili nakliyenin ihalesinde ve öde
melerinde usulsüzlük olduğu konusundaki sözlü soru
suna cevap vermeye çalışacağım. Basınımızı da za
man zaman ilgilendiren bir konu olduğu için yüce 
Meclise biraz daha geniş malûmat verme lüzumunu 
hissediyorum. 

Bakanlığımıza 27.6.1984 tarihli iki teleks geldi. 
İhbar mahiyetinde olan bu teleksler, Becikoğlu Nak
liye Limited Şirketi ve Uluslararası Nakliyeciler Der
neği Genel Sekreteri Cüneyt Solakoğlu tarafından 
Bakanlığımıza gönderilmiştir. Teleksle, şeker şirketi-
•riin İran ve Irak'a ihraç ettiği şekerin nakliyesiyie il
gili ihalenin müteahhide veriliş tarzımda bîr yolsuz
luk Olduğu ihbar edildi. Bunun üzerine ben, bakanlı
ğımızın müfettişlerini görevlendirdin! ve durumu tet
kik ettirdim. Bu tetkik sonucunda müfettişlerimiz, ih
barla ilgili ve birkaç gün önce antlaşmaya bağlanmış 

— 13 
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olan konunun başka bir mahiyet arz ettiğini tespit et
tiler, 

Bilahara müfettişler hazırladıkları raporla, bana 
durumu ilettiler. Şeker Şirketi, İran ve Irak için ihraç 
olunan -şeker nakliyesini yaptırmak maksadıyla 3 Ha
ziran 1983 tarihinde ihale açmış ve muhtelif firmalar 
bu ihaleye girmiş. Bunlar arasımda Kalafatoğlu Fir
ması da en ucuz teklifi veren firma olarak 3.6,1983 
tarihli ihaleyi kazanmış görülmektedir. O zaman tek
lif dolar bazı üzerinden yapılmış, bilahara yönetim 
kurulu bunu Türk parasına çevirdiğimiz takdirde mu
kavele yapılacaktır demiş ve bunun üzerine müteahhit, 
•teklifi Türk parasına çevirerek mukaveleyi imzala
mıştın 

Aradan takriben 5 ay geçtikten sonra 11 imci ay 
içinde, müteahhit, değişen şartlar karşısında bu fiyata 
nakliyeyi yapamayacağını beyan ve zararı da izah 
eden bir dilekçe ile şirkete müracaat etrriiş ve 11 inci 
ayda yapılan bu müracaat üzerine 8.12.1983 günü, 
yani biz iktidar olmadan takriben 5 gün önce yöne
tim kurulu bu anlaşmayı tadil etmiş, dolar bazına dön
müş ve aradaki farkı da gerek geriye doğru (makab
le şamil), gerekse de o tarihten itibaren ödemiş. Bu 
duruma göre 1 milyar 418 milyon kur farkı doğmuş, 
yani eski anlaşmayla yeni yapılan bu anlaşma ara
sında 1 milyar 418 milyon liralık bir fark doğmuş ve 
ayrıca firmaya dolara dönülmüş olmasına rağmen nak
liye farkı olarak da 402 milyon küsur bin liralık bir 
fark da ödenmiş. Toplam olarak 1 milyar 820 milyon 
lira civarında bir fark ödenmiş durumda olduğunu tef
tiş kurulu bana bildirdi. Bunun üzerine biz bakanlık 
olarak gerek idarî, gerek hukukî, gerekse cezaî yön
den ne gibi hareketler yapılması gerekir dedik ve hu
kuk müşavirlerinin de mütalaasını alarak harekete geç
tik. Evvela Şeker Şirketine verdiğimiz talimatla 402 
milyon küsur bin liralık mükerrer durumda ödenmiş 
görünen meblağın (çünkü dolara döndükten sonra ni
çin akaryakıt farkı ödenmiştir, bunun makul ve ilmî 
bir sebebi yok, mantıkî bir sebebi de yok) derhal is
tirdadını istedim ve Şeker Şirketi bu 402 milyon kü
sur bin lirayı müteahhitten tahsil etti; edilmiştir yani. 
402 milyon küsur rakamını tam net olarak da arz ede
yim : 402 131 212,98 TL. geriye istirdat edildi. Ge
riye kalan 1 milyar 418 milyon liralık bu fazla öde
menin, bir menfaat karşılığı olması halinde ise, tabi-
atiyle o zaman kesin bir suiistimale girmiş olacak ve 
bunun için de, Memurin Kanunu gereğince işlem ya
pılacaktır, Bunlar mal beyanında bulundular ve ha
lihazırda Maliye Bakanlığı ile bizim müfettişlerimiz bu 
yönde tahkikat yapmaktadırlar. 
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Ben, idare olarak, bakan olarak Şeker Şirketi Ge
nel Müdürünü, yönetim kurulunu- ve aynı zamanda da 
bu işle meşgul olan genel müdür yardımcılarını gö
revden aldım. İdarî olarak bu tasarrufu yaptıktan son
ra, halihazırda yapılan tetkik neticesinde, yani Ma
liye Bakanlığı ile kendi bakanlığımız müfettişlerinin 
yaptikları müşterek tetkik neticesinde, eğer bir suiis
timal . sözkonusu olursa, bu yönden cezaî dava açıl
mış olacak; fakat, hukuk yönünden müruru zamana 
uğramamak için, bakanlığımız, Şeker Şirketi Genel 
Müdürlüğüne sembolik bir dava açılması yönünden 
de ayrıca talimat vermiş bulunmaktadır. 

Bizim için calibi dikkat olan husus şudur : Ben, 
eski genel müdür ve yönetim kurulunu çağırdım. 
«Böyle bir müracaat vukubulduğunda, mademki 6 Ka
sımda yeni bir iktidar seçilmiştir, elbet buraya bir 
bakan gelecektir, öyleyse siz 8.12.1983 günü bu ka
rarı niçin verdiniz? Hiç olmazsa 4 - 5 gün veya 10 
gün bekleseydiniz, yeni bakana veya bu makamı işgal 
eden bir zata sorsaydınız ve bu hareket hakkında ba
kanlığın da bir görüşünü alsaydınız doğru olmaz mıy
dı?» dediğim zaman; «Biz bir anonim şirketiz ve bu 
tasarrufu doğru ve uygun gördük» dediler. Tabiatıyla 
biz bu sorunun da cevabını tam almış durumda deği
liz. Çünkü müesseseyi 1 milyar 800 milyon lira kül
fete sokan bir karar kolay bir karar değil, niçin daha 
yetkili bir makamın mütalaası alınmadan böyle bir 
tasarruf, yapılmıştır onu da bilmiyorum, ama şimdi ya
pılan ikinci tetkik mal beyanları ve neticede eğer bir 
suiistimal sözkonusu ise o zaman 1 milyar 418 milyon 
liranın, kararı verenlerden de istirdadı ve aynı za
manda da cezaî müeyyidelerin uygulanması kesinlik
le sözkonusu olacaktır. 

Basına da intikal etmiş bir konu olması yönünden 
biraz daha fazla teferruatıyla cevap vermiş oldum. 

Beni sabırla dinlediğiniz için yüce Meclise şük
ranlarımı arz ederim, teşekkür ederim efendim. 

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

FAHRİ ŞAHİN (Malatya) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —Soru cevaplandırılmıştır. 

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

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ar ikan' 
m, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada yer alan Adana Mil
letvekili Sayın Nuri Korkmaz'ın Başbakandan sözlü 
sorusu ve 10 uncu sırada yer alan Edirne Milletve
kili Sayın Türkân Turgut Arikan'ın Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü sorusu, 15 gün mehil sebe
biyle ertelenmiştir. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, bir 
şey söylemek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, bu 

soru 15 gün ertelenmişti, bu ikinci ertelenme mi oluyor 
efendim? 

BAŞKAN — 15 günlük süre yarın bitiyor efendim. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Hayır efendim, 

evvelki salı günü ertelenmişti, 15 günlük süre bitti. 
ikinci defa mı erteleniyor? 

BAŞKAN — Hayır efendim, ertelenmesi 26.2.1985 
tarihinde vtalep edilmiş. Bugün son oluyor, yarın gün
deme alacağız. 

11. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, şe
ker pancarı fiyatlarına ilişkin sözlü sorusu ve Sanayi 
ve Ttcaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı (6/281) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Aydın Milletvekili Sa
yın Ertuğrul Gökgün'ün şeker pancarı fiyatları ile il
gili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi yer almaktadır. 

Sayın Ertuğrul Gökgün buradalar mı? Buradalar. 

Cevap verecek olan sayın bakan?... Buradalar. 
ISözlü soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içtüzüğün 94 üncü madde

si "gereğince Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılması hususunda tavas
sutlarınızı saygılarımla arz ederim. 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Akaryakıta, kimyasal gübreye ve tarımsal girdile
re yapılan zamların birikte % 50'nin üzerindeki 
enflasyona rağmen 1984 yılı Mart ayında bir kilo 
şeker pancarı için tespit edilen 785 kuruşluk fiyat 
maliyetin çok altında kaldığı halde hükümet veya il
gili bakanlıkça bu konuda herhanig'i bir açıklama ya
pılmadığı gibi, herhangi bir çalışmanın da görülmeyi-
şi pancar üreticilerini endişeye ve umutsuzluğa sevk 
etmektedir. 

1. Şeker pancarı fiyatları bugünün ekonomik 
şartları içinde 785 kuruşta kalacak mıdır? 

2. Pancar fiyatlarının artırılması düşünülmekte 
midir? Artış ne kadar olacaktır? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Aydın Milletvekilimiz 
Sayın Ertuğrul Oökigün'ün sözlü sorusu, daha önce 
ilk defa cevaplandırdığım Balıkesir Milletvekili Sa
yın Mustafa Çorapçioğlu'nun sorusunun aynıdır. Ora
da da arz ettiğim gibi. biz 1984 tatbikatından edin
diğimiz tecrübe ile 1985 yılında taban fiyatı olarak 
değil, avans fiyat olarak belirttik ve bunu 11 lira 50 ku
ruş olarak ilan ettik. Bilahara Ağustos ayında da katî ta
ban fiyatı olarak tekrar değiştirilecektir. Ancak şu
nu belirtmek isterim ki, 1982 - 1983 şeker istihsa
limiz 1 milyon 628 bin ton idi, 1983 - 1984 ürü
nünün ise, geçen seneki yağışların az olması dolayı
sıyla 1 milyon 522 bin ton civarında olduğu tah
min edilmektedir; çünkü henüz iki tane fabrika çalış
maya devam etmektedir, kesin rakam belki bir iki 
bin ton farkla bu söylediğim rakamın üzerine çıka
bilecektir. İran ve Irak'a da 350 bîn ton civarında 
şeker ihraç etmekteyiz. Binaenaleyh, bu anki şeker 
istihsalimiz Türkiye'ye yettiği gibi ihracı da karşı
lamaktadır.! 

Yeni mukavele imzalamış olan pancar müstah
sillerinin ek'im alanı 3 milyon 750 bin dönüm civa
rında görülüyor. Bu da yine lıl milyon 200 bin ton 
veya 11 milyon 300 bin ton civarında $eker panca
rı istihsaline imkân vermiş olacaktır. Ancak, diğer 
taraftan batı bölgelerimizde daha verimli ürünlerin 
ekilmesi dolayısıyla pancar ekiminin doğuya doğru 
kaymakta olduğunu müşahede etmekteyiz. Bu sebep
ten dolayı doğuda kurulacak fabrikaların süratle 
programa alınıp, aynı zamanda doğu illerimizin de 
bu zlraatten büyük çapta pay almalarını sağlamak 
amacındayız, 

Daha önce Sayın Mustafa Çorapçroğlu'na ce
vap verirken de belirttiğim klbi, hükümetimiz pan
car taban fiyatında şu an için bir değişiklik düşün
memektedir. Bunu Yüce Meclisin bilgilerine arz ede
rim. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğrul Gökgün, cevaba 
karşı görüş bildirmek ister misiniz? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Evet Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; sayın bakana, soruma ce
vap verdiği için huzurunuzda teşekkür ederim. An
cak, bugün sik sık kürsüye gelmek zorunda kalan 
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sayın bakanıma az şekerli bir gün yaşatmayı arzu et
mezdim; ama şekere yapılan zamlarla birlikte köy
lü ve çiftelerimizin, bilhassa geniş halk kitlelerine 
karşı büyük-hizmetler veren ve dünyaya örnek teş
kil edecek kooperatifleri, birlikleri ve teşkilatı ile ça
lışan şeker birlik ve kooperatiflerinin durumu karşı
sında, Yüce Meclisin huzuruna çıkıp durumu belirt
meyi görev saydığımız için, huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. Sayın bakan bizi az şekerli gün yaşat
tığımız için bağışlasınlar. 

Efendim, 487 716 çiftçi ailesi... 
Saçmalayan ben değilim, Türk köylü ve çiftçisi

nin ızdırabından rahatsızlık duyan saçmalıyor bura
da. Eğer mantıksız konuşuyorsam saçmalıyorum. 
Mantıklı konuşuyor ve Türk köylüsünü savunuyor
sam burada, hakkın yoktur «saçmalıyor» diye ko
nuşmaya. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, kime cevap veri
yorsunuz? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sayın 
Başkan, «Saçmalıyor» diye söz atıyor bana. Lütfen 
engel olun., 

'BAŞKAN — Biz işitmedik. Eğer öyle bir söz işi
tirsek, kendilerine gerekli cevabı Başkanlık Divanı 
verir. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Ben duy
dum efendim ve lütfen gerekli cevabı verirseniz çok 
memnun kalırım efendim. 

BAŞKAN — Biz işitmedik efendim, devam edin. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Her za
man müdahale ediliyor efendim. 

487 716 çiftçinin yüzde 95'i, 1 - 20 dönümlük 
küçük arazi parçalarında ziraat yapan çiftçi ailele
ridir. Pancar yalnız bîr sanayi bitkisi değildir. Pan
car, geriiş istihdam sahası teşkil eden bir tarım bit
kisidir. Küçük çiftçi aileleri bundan geçimlerini sağ
larken, tarlalarda çapası, ilaçlaması, sulaması, sö
külmesi, taşınması ile de geniş nüfus kitleleri bu sa-

' hada hayatlarını kazanmakta, geçimlerini sağlamak
tadırlar. 785 kuruşluk bir fiyat bulgun pancar için 
çok azdır, bu fiyat mart ayında tespit edilmiştir 
ve çok düşük bir fiyttır, maliyetin altında bir fiyat
tır. Maliyetin altında olan bir fiyata sayın bakanı
mızın, «Hiç zam yapmayacağız» demesi üzüntü ya
ratmaktadır. Bu husus köylü ve çiftçilerimizi; tarlalarda 
çapa yaparak, sulama yaparak, taşımacılıkla uğraşarak 
bundan geçimlerini sağlayanları üzüntüye ve umut
suzluğa sevk etmektedir. Bugünkü hayat şartları içe
risinde geçen gün de huzurunuzda arz ettiğim gi-

15 — 
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'bi - bir tek tane soğanın bile 785 kuruş olduğu bir 
zamanda, bir kilo pancarın 785 kuruş olması çok 
üzücü bir olaydır. Köylü ve çiftçiyi perişanlığa ve 
fukaralığın- kucağına atan bir olaydır; sayın bakanı
mızın bunu önleyecek tedbirleri almak üzere Pan-
kobirlikte vermiş olduğu sözü tutarak huzurunuza 
gelmiş olmasını arzu öderdim, fakat bu olmadı, «Hiç
bir şey yapamayacağız» dedi. Yaz aylarında 11,5ü 
lira avans, ondan sonraki durumu da gözden geçi
receğiz diye serinletici bir beyanda bulunmuşsa da, 
gelecek, sene hangi sarfların, ne şekilde bu fiyatları 
teşekkül ettireceği belli olmadığından sevinemiyo
ruz. 

Dünyaya örnek teşkil eden Pank'obirlikin ve şe
ker üreten şirketlerin ve kooperatiflerin, Tiftik ve Ya
pağı Tarım Satış Kooperatifleri gibi acıklı duruma 
düşmemesini temenni eder, milletimize bundan son
ra az şekerli günlerin de gelmekte olduğunu duyu
rurken, üzüntülerimi sayın balkana arz eder; hepini
zi saygı ile selamlarım. 

'BAŞKAN — Sayın Ertuğrul GÖkigün'ün biraz 
evvel bahsettiği, kendisine sataşılan ve teessüfle kar
şıladığımız sözün kimin tarafından söylendiği zap
ta geçmişse, zabıtları tetkik edeceğiz, gereğini de ye
rine getireceğiz. (MDP sıralarından alkışlar) 

12. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
tütün üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 

13.— Konya Milletvekili Salim EreVin, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/290) 

BAŞKAN — 12 nci sırada yer alan Sayın Dur
can Erriirbayer'in 6/285 esas numaralı sözlü sorusu 
ile, 13 üncü sırada yer alan 6/290 esas numaralı Sa
yın Salimi Ererin sözlü sorusu mehil sebebiyle erte
lenmiştir, 

14. — İstanbul Milletvekili Feridun. Şakir Öğünç' 
ün sosyal güvenceden yoksun olarak çalışanlara iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/291) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
Feridun Şakir öğünç'ün Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü sorusu vardır. 

Sayın öğünç buradalar mı? (HP sıralarından «Ra
porlu» sesleri) 

Sayın bakan?... Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

(HP sıralarından «Raporu devam ediyor» sesleri) 

Efendim, bizde raporlu olduğuna ve raporunun 
devam ettiğine dair bir kayıt ydki Şayet böyle bir 
kayda rastlarsak gereğini de yerine getiririz. 

75. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, bakanlık irtibat bürolarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/292) 

BAŞKAN — 15 inci sıradaki sözdü soru da, Sa
yın Feridun Şakır öğünç'e aittir. 

Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sosyal Sigortalar Kurumunun prim alacaklarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz-" 
lü soru önergesi (6/293) 

BAŞKAN — 16 ncı sıradaki Sayın Feridun Şa
kir öğünç'ün sözlü sorusuna cevap verecek sayın 
bakan?... Buradalar. 

Bir defaya mahsu's olmak üzere soru ertelenmiş
tir. 

17. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu • Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/294) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki soru sahibi Adana 
Milletvekili Sayın Cüneyt Canver, buradalar mi? 
Yok. 

Cevap verecek sayın bakan?.* Yok.. 
Soru ertelenmiştir. 

18. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Konaklar mevkii sanayi imar planına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/295) 

BAŞKAN — 18 inci sırada yer alan Kayseri Mil
letvekili Mehmet ÜnerMn Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesinin görüşülmesine ge
çiyoruz. 

Sayın Üner?.it Burada. 
Sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun» Sı

kıyönetim Kanununa göre işine son verilen memur 
ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada yer alan İstanbul 
Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Başbakandan sözlü 
soru önergesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Batumlu?... Burada. 
Sayın Başbakan?... Yok^ 
Soru ertdenaniştir. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 2644 Sayılı Tapu Kanununun Değişik 26 
ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu {1/648) (S. Sayısı v 258) (1) 

• IBAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
na geçiyoruz. 

1 inci sırada yer alan 2644 sayılı Tapu Kanunu
nun Değişik 26 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenme
si Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyo
ruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okunmasını 
(kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz. 

Tümü üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru-
'bu adına Sayın İsmail Şengün söz istemişlerdir. 

Sayın Şengün buyurun. 

<MDP GRUBU ADİNA İSMAİL ŞENGÜN (De
nizli) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; görüşmesine başladığımız hükümet teklifi ile 
2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmektedir. Bu fıkra daha önce ihracatçıla
ra, turizm tesisi yapanlara, sanayicilere, esnaf ve sa
natkârlara, konularıyla ilgili olarak bankalarca veya 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak kre
dilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin 
ipotek işlemleriyle ilgilidir. 2644 sayılı Tapu Ka
nununun 26 ncı maddesi «Gayrimenkullerin ipotek 
işlemleri resmî senet tanzim edilmeksizin, alacaklı 
ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi 
veya borç sözleşmelerine istinaden ilgililerin talebi 
üzerine, tapu sicil muhafızlıklarınca tapuya tescil 
edilir» demek'tedir.; 

Şimdi görüşmeye başladığımız hükümet teklifi ile 
tarımsal kredi sebebiyle bankalar veya kamu kurum 
ve kuruluşları lehine teminat olarak gösterilen gay
rimenkullerin ipotek işlemlerinde de, 2644 sayılı Ta
pu Kanununun 26 ncı maddesine uyulacağı yani res
mî senet düzenlemek yerine bir kredi veya borç söz-

(1) 258 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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leşmesiyle iktifa edilmek suretiyle tapuda tescil ya
pılacağına dair bir kolaylık getirilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 'bilindiği üzere tapu işlemleri 
takrirle yapılır. Takrir için her iki taraf - ki, tarım
sal kredilerde b'ir taraf Ziraat Bankası, diğer taraf 
da kredi alacak: olan çiftçi veya tarımla uğraşan ki
şilerdir - tapu dairesine giderler ve bir resmî senet 
düzenlerler. Bu resmî senede iki tarafın kendi ara
sında yaptığı sözleşme de derç edilir. Genel olan bu 
teamül daha sonra 3202 sayılı Kanunla takrirsiz bir 
ipotek işlemi yapılabilmesi şekline dönüştürülmüş
tür. Yani, borçlu tapuya gitmeden ipotek işleminin 
yapılması imkân dahiline sokulmuştur. 1107 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnameye de aynı hüküm 
derç edilnıiş bulunuyordu. 

Sayın milletvekilleri, bununla beraber 233 sayılı 
bir çerçeve Kanun Hükmünde Kararname çıkarıl
dı. Bu kararname ile ne oldu ise oldu. Bazı mües
seselerin ve bu arada Ziraat Bankasının tarımsal kre
dilerle ilgili muamelelerinde tanınmış olan vergi, re
sim ve harç muafiyetleri bu çerçeve kararname için
de tamamen ortadan kaldırılmış oldu. Bu şekilde, 
noter harç ve resimleri, tapu harç ve resimleriyle 
banka muamele vergisi tarımla ilgili kredilerde ek 
'bir yük olarak çiftçinin ya da tarım kredisini kul
lananların sırtına bindirilmiş oldu. 

Değerli arkadaşlarım, böylece hükümetlerin tarım 
kredisi kullananlara getirdiği ayrıcalık, kolaylık orta
dan kalkmış bulunuyordu. Tabiî, iktidarın tabiatı 
icabı, işi aceleye getirmiş olmasının bunda tesiri bü
yüktü. İktidar 233 sayılı Kanun Hükmündeki Çer
çeve Kararnamesini çıkartırken, biraz daha etraflı 
olarak meseleyi ele alsaydı, belki şu anda konuşmak
ta olduğumuz teklife de ihtiyaç kalmamış buluna
caktı. Onun da ötesinde, geçen sene Tapu Kanunuy
la ilgili olan değişiklik getirildiği sırada ihracat
çılara turizm tesisi yapanlara, sanayicilere, esnaf ve 
sanatkârlarla ilgili olarak açılacak olan krediler ko
nusundaki ipoteklere tarımsal kredilerle ilgili olanla
rı da eklenebil'seydî şimdi yeniden bu teklifin görü
şülmesine ihtiyaç duyulmayacaktı. 

Sayın milletvekilleri, getirilen teklif demek ki, 
resmî senet yerine taraflar arasında yapılan sözleş
meyle tapu dairesinde tapuya tescil işleminin yapı
labilmesine imkân vermektedir. Bunun yanı sıra, ye
ni düzenleme Ziraat Bankasına da bîr kolaylık ge
tirmiş oluyor. Gerçi 2644 sayılı Tapu Kanununun 
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26 ncı maddesi bu kolaylığın işleyebilmesi için ilgili
lerin, yani her iki tarafın da tapu sicil muhafızlığı
na gitmelerini ifade eden bir anlam taşımakta ise de, 
bendenize bildirildiğine göre, sadece borçlunun, 
yani kredi alacak olanın Ziraat Bankasıyla yapacağı 
sözleşmeyi tapu dairesine götürmesiyle tapu tescil 
işleminin yapılabilmesi imkânı dahiline girmiş olu
yor. 

Getirilen teklifin bir diğer yanı da tapu sicil mu
hafızlıklarının işlevi yönündendir. Bir ölçüde kırta
siyeciliği azaltmaktadır. Çünkü eskiden, bundan ön
ce hükümetin çıkardığı kararnameler uyarınca kredi 
alacak olan, tapu dairesine sözleşmesi ve Ziraat Ban
kası temsilcisi ile birlikte gitmekte, bu sözleşme res
mî senede bir bir işlenmekteydi. Bu ise, hakikaten 
büyük zaman israfına meydan verdiği gibi, senenin 
muayyen zamanlarında alınan bu krediler dolayısıy
la pek çok kimsenin tapu dairelerinde 'birikmesine ve 
izdihama sebep oluyordu. Şimdi resmî senet me
selesi ortadan kaldırıldığına göre, sadece sözleşme
nin dbrazıyla ipotek tescili yapılabildiğine göre, böy
le bir engel de bir ölçüde kaldırılmış oluyor. 

Sayın milletvekilleri, tapu ve kadastro faaliyetle
rinin bu ölçüde sınırlı kaldığı ülkemizde tarımsal 
kredi, almak isteyen kişilerin bü'yük bir darboğazla 
karşılaşmış olduklarına şüphe yoktur. Çünkü, bu 
krediler için teminat, her şeyden önce gayrimenkul
dur, O gayrimenkulun ülke çapında henüz yarısı ka
dastro ve tapu görmediğine göre bu tarımsal kredi
lerden faydalanma imkânları da en azından yarı ya
rıya sınırlanmış olmaktadır. Ta'biî, hâdise sadece bu 
iktidarın elinde olan, kolaylıkla çözümlenecek bir 
olay değildir. Ka'bul etmek lazım ki, 1930'lardan beri 
Türkiye'de iktidarlar tapu ve kadastro konularında 
çalışmalarını devam ettirmişler, ancak memleketin 
mahdut imkânları, ıbu konudaki faaliyetleri ülke ça
pında 1984 sonu itibariyle ancak yüzde 50 düzeyine 
getirebilmiştir^ 

Şimdi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 
15 yıllık bir proje mevcuttur. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, bu konu tabiatıyla 
bu tasarının konusu değil. 

d7SMA.lL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Başkan, 
bu tasarının konusudur. 

'BAŞKAN — Hayır efendim, çünkü burada sade
ce ipotekle ilgili yapılacak işlemler mevzubahis. Ta
pu Kadastro Genel Müdürlüğünün kadastro işlemle
riyle ilgili konuları ayrı, buradaki ipotek işlemleri
nin kolaylaştırılması konusu ayrıdır. Bu itibarla sözü
nüzü sadet istikametinde toparlamanızı rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 

M. TURAN BAYAZÎT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, arkadaşımız da konuşmasa konuşacak 
konu yok. . 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Başkan 
teşekkür ederim efendim. Müsaadenizle ben zatıâli-
nizle aynı görüşü paylaşmıyorum, konu ipotek ko- * 
nüsudur. Türkiye'de ne kadar arazinin ipotek edilip, 
Ziraat Bankasından bunun karşılığında ne kadar kredi 
alınabileceği konusudur. Sayın Başkanım, biz konu
yu bu yönden mütalaa ediyoruz ve bu nedenle de bu 
sorunu burada dile getirmenin yerinde olacağı inan
cındayız. 

BAŞKAN — Tabiatıyla müddetini tamamlayınca
ya kadar hatibe müdahale hakkı da yoktur. 

Buyurun efendim. 
İSMA4L ŞENGÜN (Devamla) — Bu bir takdir 

hakkıdır, tabiatıyla müddetim içinde konuşacağım, 
ona hiç şüphe yok Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu hızlandırılmadııkça, 
Tapu ve kadastro faaliyetleri belli bir süre içinde 

Sayın milletvekilleri, nihayet, kredi alacak olan
lar da, bu getirilen teklif dolayısıyla bir ölçüde işle
rini daha çabuk bitirme imkânı buluyorlar. Bütün 
bunlara rağmen ifade etmek istediğimiz şudur: 

Bu hâdise bir ölçüde, merkebini kaybeden köylü
nün onu tekrar bulmasına benzetilebilir. Bu tasan 
kaybedilmiş bir hakiki tekrar geri vermektedir. Kişi
lere ve müesseselere zaman kazandırmaktadır. Ziraat 
Bankası bakımından da ifade edildiği şekliyle bir ko
laylık, pratiklik getirmiş olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, konuyu bu şekilde sizlere 
özetledik'ten ve üzerindeki görüşlerimizi belirttik^ 
ten sonra, konu ile ilgili olarak asıl üzerinde durul
ması gereken noktaya değinmek ve bunun üzerinde 
biraz durmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, ilgili sayın bakanın Plan ve 
Bütçe Komisyonunda ifade ettiği gibi, 1984 sonu iti
bariyle Türkiye'de şehir ve ilçeler dışındaki arazile
rin ancak yüzde 51'i kadastro görmüş durumdadır. 
Demek ki, şehir ve ilçe dışındaki arazilerden yüzde 
49'u elan tapu ve kadastro görmemiş durumdadır. 
Bu oran, şehir ve ilçe hudutları içindeki arazilerde* 
ise kadastro görmemiş oran olarak yüzde 46 olarak 
belirmektedir. Eğer Anadolu'nun Toroslar ve Gü
neydoğu bölgelerine gidecek olursanız bu oranın 
çok düşük, yüzde 10 - 15 dolaylarında bulunduğunu 
göreceksiniz. 
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Türkiye'de 'halledilmedikçe, bunun tabiî sonucu ola
rak arazilerin, gayrimenkullerin ipotek edilip, kar
şılığında Ziraat Bankasından kredi alınması imkân
ları da sınırlı kalacaktır. Bunun dışında da konunun 
pek çok yönleri var, kan davalarına kadar giden, yıl
lardan beri mahkemelerimizin çoğunda yüzbinlerce 
dosya halinde devam eden ihtilaflar vardır ve sanmı
yorum ki, Türkiye'de bununla ilgili olarak özellikle 
Anadolu'da bir mahkemede davası olmayan herhangi 
bir aile söz konusu edilebilsin. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz atalarımız «Dün
yada mekân, ahrette iman» buyurmuşlardır. Mekânın 
belirgin vasfı da tapu ve kadastro faaliyetlerinin hü
kümetlerce kısa sürede bitirilebilmesi ve bunların 
belgelendirilmesidir. Gene Anayasanın belli hükmüne 
göre herkes miras ve mülkiyet edinme hakkına sahip
tir. Bunun la göstergesi ancak tapu ve kadastro faa
liyetleriyle mümkün olacaktır. 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Çabuk 
bitmesi için tavsiyeniz ne beyefendi tavsiyeniz? Fran
sa'da 75 seneden beri neticelenmedi hâlâ. 

' İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, bu konuda, «'Hızlandırılmış proje» adı altın
da bir süre önce hükümete takdim edilen, 15 yıl için
de tapu ve kadastro faaliyetlerinin bitirilmesini ön
gören 'bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmayla mevcut 
personelin desteklenmesi; yeni, yetenekli, kabiliyetli 
personel yetiştirilmesi, bununla ilgili olarak gerekli 
araç ve gereçlerin sağlanması öngörülmektedir. Yani 
bir siyasî tercih yapılması ve bu siyasî tercih içinde 
tapu ve kadastro faaliyetleri için daha büyük finans
man, daha 'büyük kaynak ayrılması gerekir. Bu el-
betteki .sayın hükümetinizin ortaya koyacağı tercihle 
ilgilidir. Bizim görüşümüz, bu konuya ağırlik veril
mesi ve yüzbinlerce davanın artık ilanihaye, yüzyıl
larca da olsa Türkiye mahkemelerinde görülmesinin 
önüne geçilmesi, kan davalarının, sınır ihtilaflarının 
önlenebilmesidir. Biz meseleyi bu şekilde mütalaa edi
yoruz ve Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu olarak 
bu Kanun Hükmünde Kararname üzerindeki görüş
lerimizi de böylece yüce kurula arz etmiş oluyoruz, 

Saygılar sunarım. (MDP ve HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Tümü üzerinde başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

— 19 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
2644 Sayılı Tapu Kanununun Değişik 26 ncı Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hük
mimde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — 2644 Sayılı Tapu Kanununun 

26.4.1984 tarihli ve 3000 Sayılı Kanunla değişik 26 
ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Tarımsal kredi sebebiyle bankalar veya kamu 
kurum ve kuruluşları lehine teminat olarak 'gösterilen 
gayrimenkullerin ipotek işlemlerinde de t>u usule uyu
lur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
©uyurun Sayın Şengün. 

Sayın Şengün, bir konu var, onu arz etmek için 
bir dakikanızı rica edeceğim. 

Biraz evvel Sayın Ertuğrul Gökgün, konuşması es
nasında Başkanlığımızı da üzüntüye sevk eden bir söz 
atmanın bahis konusu olduğunu ifade ettiler. Zabıt
ları tetkik ettirdik, kimin tarafından söylendiği ve ne 
söylendiği zabıtlarda da belli olmadığından herhangi 
bir muameleye girilemeyeceğimizi ifade etmek iste
rim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — İlginize teşek
kür ederim, 

BAŞKAN — Sayın Şengün, buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

yüce Meclisin değerli üyeleri; getirilen değişiklik ile 
2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesine de de
ğinilmekte ve tarımsal kredi sebebiyle bankalar veya 
kamu kurum ve kuruluşları lehine teminat olarak 
gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemlerinde de, 
biraz önce değindiğim maddedeki usule uyulacağı ifa
de edilmektedir. Şimdi bu maddeyi tekrar sayın hükü
metin dikkatine sunmak istiyorum. 

«Açılacak kredilere karşılık teminat gösterilen gay
rimenkullerin ipotek işlemleri, resmî senet tanzim edil
meksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasın
da yapılan kredi veya borç sözleşmelerine istinaden, 
ilgililerin talebi üzerine -tekrar ediyorum, ilgililerin 
talebi üzerine- tapu sicil mühafızlıklarınca tapuya tes-
ciil edilir.» 

Sayın milletvekilleri, üzerinde durmak istediğim 
husus, bu «İlgililerin talebi üzerine» ibaıresidir. Bu 
ibareden lafzen anlaşılan, sözleşmeyi yapan iki tara
fın talebi üzerine tescil işleminin yapılacağı demek
tir. Bununla beraber, ben uygulamayı sorduğumda; 
ilgililerden sadece birisinin, borçlunun talebi üzerine 
tescil işlemlerinin tapuda yapılacağı, yapılmakta ol-
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duğu ifade edilmiştir. Eğer kanunun sonradan her
hangi bir yanlış anlaşılmaya meydan vermesini iste
miyorsak, buradaki «İlgililerin -talebi üzerine» ibare
sinin, sadece borçlunun .tapu sicil muhafızlığına mü
racaat etmesi ve sözleşmeyi ibraz etmesiyle tescilin ya
pılabileceği anlamına geldiğinin sayın hükümetçe açık
ça ortaya konması «gerekir. Olaki bir süre sonra, Zi
raat Bankası da ilgililerden birisi olduğu için, taraf
lardan birisi olduğu için gene tapu sicil muhafızlığı
na çağrılabilir. Bu da hem kırtasiyeciliği artırır, hem 
de sanıyorum kanunun amacı bu değildir, meseleyi 
basit hale getirmektir. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU ADINA İHSAN NURİ 

TOPKAYA (Ordu) — Sayın Başkan, sayın hatibin be
lirtmek istediği husus daha önce 26.4.1984 tarihli 
300Q sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddede münde
miçtir. Bu maddede bir değişiklik yapılmasını, yani 
3000 sayılı Kanunda 'bir değişiklik yapılmasını öne
ren bir kanun tasarısıyla karşı karşıya bulunmadığı-
ımızdan, orada bir değişiklik yapılması şu anda müm
kün değildir. Bu tasarı sadece bu Kanuna bir fıkra 
ilavesinden ibarettir. Aslında böyle bir önerge de yok. 

'BAŞKAN — Zaten sayın hatip bir temennisini 
ifade etti. İpotek karşılıklı bir akit olduğuna göre, Zi
raat Bankasının da muhatap olması tabiîdir. Bu iti
barla, değişiklik de o maddeye ait olmadığına göre 
soru cevaplandırılmıştır. 

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yak. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bü Kanun yayımı tarihinde yü

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

Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun tasarısı kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
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2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki Antal
ya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Oeza Kanu
nunun 175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifini, komisyona iade 
edilen maddeleri Genel Kurulumuza intikal etmediği 
için görüşemiyoruz. 

3. — Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (11644) (S. Sayısı : 257) (2) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasında yer alan 
Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerinde. 
Komisyon raporunun okunması hususunu oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ko
misyon raporunun okunmaması kararlaştırılmıştır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın 'Başkan, usul hakkında, bir sual sorabilir miyim 
efehdim? 

BAŞKAN — Sual ayrı, usul hakkında konuşmak 
ayrı. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır, sualim usule mütedair efendim. 

Bu tasarının Plan ve Bütçe Komisyonunda görü
şülmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu efendim? 

BAŞKAN — Orasını bilemiyoruz efendim. O ko
nuda bir takrir verirseniz Genel Kurul düşünür. Ge
nel Kurul İçişleri Komisyonunun raporunu müzake
re ediyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Efen
dim, Plan ve Bütçe Komisyonuyla ilgili bir tasarıdır.-

BAŞKAN — O zaman siz teklif verirsiniz, Ge
nel Kurul bunun müzakeresini yapar, eğer Genel 
Kurul muvafık görürse Plan ve Bütçe Komisyonuna 
da gider. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayan 28.6.1984 tarihli 85 in
ci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı Bas
mayan ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tuta
nağına eklidir. 

(2) 257 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Demokrasi I 
Partisi- Grubu adına Sayın Rıfat Bayazıt; buyurun 
efendim, I 

MıDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, çok kıymetli' millet- I 
vekilleri; Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir I 
Eıkra Eklenmesine Dair olan Kanun Tasarısının gö
rüşülmesi münasebetiyle grubumuz adına görüşlerimi I 
arz edeceğim. 

Olağanüstü hal ilanını gerektiren, muhtemel şid- I 
det hareketlerinin köy veya çevrede ortaya çıkan hal
lerde veya ne sebeple olursa olsun, köylünün can ve I 
malına yönelik mütecaviz hareketlerin arıtması durum
larında, bu olaylara anında müdahale edilmek mak
sadıyla maddede olduğu gibi, geçici köy korucusu
nun görevlendirileceği imkânı sağlanmaktadır. 

Bu getirilen hüküm, çok yerinde bir hükümdür. 
Nitekim, son zamanlarda Güneydoğuda ve şarkta 
bazı olaylar olmuştur. Bu müessif hadiselerde daha 
önce bu kanunî tedbirler alınmış olsaydı belki ön
lenebilirdi. (Bunun getirilmesi çok yerindedir, ilerisi 
için de bir teminattır. Yalnız, buraya alınacak geçici 
köy korucularının nitelikleri meselesi biraz mühim
dir. Muhtelif hükümetler geçer, bazı örgütlerden alın
mak ihtimali vardır. Ben, bunda çok hassas olunma
sını arzu ediyorum. Maddenin müzakeresi sırasında 
maddenin içerisinde bir önergemiz var, bunu arz ede
ceğim. Geçici bekçilerin nitelikleri, bir yönetmelikle 
tespit edilirse ve bunlar İçişleri Bakanlığınca veya 
vilayetlerce bir kurstan geçirilirse herhalde köy için 
daha yararlı olur. Benim görüşüm budur. 

Ayrıca, burada devletin bir harcama yaptığını gö
rüyoruz. Bu harcamaların da Plan ve Bütçe Komis
yonundan geçmesi daha uygun olurdu. Devlet harca
maları Plan ve Bütçe Komisyonundan geçer. Plan ve 
Bütçe Komisyonundan geçmeyen harcamaları özel ka
nunlarda, komisyonlarda ele almamız ilkelere aykırı
dır. Bu konuyu yüksek reyleriniz halledecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Seyfi Oktay; buyurun. 

HP GRUİBU ADINA M. SEYFİ OKTAY (Anka
ra) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sayın 
iktidarın yasa tasarısı hazırlamakta her zaman acele . 
davrandığını, bu acelecilik nedeniyle de önemli hata
lara düştüğünü ve yasal düzenlemelerde âdeta bir 
kargaşaya neden olduğunu Halkçı Parti Grubu olarak 
sık sık bu kürsüden vunguladık. Ancak, görüyoruz ki, j 
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bu eleştiriler iktidarın davranışlarında gereğince etkili 
olmamaktadır.. 

Huzurunuza getirilen tasarı, Köy Kanununun 74 
üncü maddesine 1 fıkra eklenmesini içermektedir. 
Kuşku doğuracak bazı ifade noksanlıklarına karşın, 
öyle anlıyoruz ki, bu fıkra Türk köylüsü için yeni bir 
olağanüstü hal müessesesini hukuk mevzuatımıza mon
te ötmek istemektedir. Getirilen bu fıkrayı başka bir 
şekilde yorumlamak .olanağımı bulmaktan maalesef 
yoksun bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamıza baktığımızda, 
ulusal yaşamımız için, iki çeşit yönetim tarzının dü
zenlendiğini görürüz. Birincisi, Anayasamızın gene
linde düzenlenmiş bulunan normal yönetim biçimi. 
ikincisi ise, toplumun karşı karşıya kaldığı olağandışı 
durumlar dolayısıyla uygulanan olağanüstü yönetim 
usulleridir, 

Bu olağandışı yönetim biçimleri, Anayasamızın 
15, 119, İ20, 121 ve 122 nci maddelerinde düzenlenen, 
olağanüstü haller, sıkıyönetim, savaş ve seferberlik 
halleridir. 

Anayasamızın, «Temel hak ve hürriyetlerin kul
lanılmasının durdurulması» başlığını taşıyan 15 inci 
maddesinin 1 inci fıkrasında; «Savaş, seferberlik, sı
kıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hu
kuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıy
la, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hür
riyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen dur
durulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen gü
vencelere aykırı tedbirler alınabilir» denilmektedir. 

Demek ki, Anayasamız ancak savaş, seferberlik, sı
kıyönetim veya olağanüstü hallerde, temel hak ve 
hürriyetlerin kullanılmasının durdurulmasına ve bun
lar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı ted
birler alınabilmesine olanak vermiştir. 

Bu sınırlı durumlar dışında Anayasamız, olağanüs
tü yönetim uygulamasına imkân tanımamıştır. An
ladığımıza göre bu tasarı, yalnızca köyler için ola
ğanüstü yönetimi gerektirecek yeni bir müessese getir
mektedir. Bu, hak ve özgürlükler açısından son de
rece sakıncalı 'bir düzenlemedir. 

Eklenecek olan bu fıkrada, «Bakanlar Kurulunca 
tespit edilecek illerde, olağanüstü hal ilanını gerekti
ren sebeplere ve şiddet hareketlerine ait ciddî belirti
lerin köyde veya çevrede ortaya çıkması veya ne se
beple olursa olsun köylünün çanına ve malına tecavüz 
hareketlerinin artması hallerinde» denilmektedir. Bu 
ibareler, köyde meydana gelebilecek Jbazı olağandışı 
durumları belirliyor, bu olağandışı durumlarda ani 
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müdahalede bulunacak geçici köy korucuları görev
lendirmeyi hüküm altına alıyor. 

Değerli milletvekilleri, köyler için getirilmek iste
nen bu olağandışı yönetim, Anayasamızda mevcult de
ğildir. Öncelikle bu fıkra bu açıdan Anayasamıza 
aykırı bulunmaktadır. Bu fıkra, ayrıca Bakanlar Ku
rulunca saptanacak illerde bu uygulamanın yapıla
cağını hlüküm altına almaktadır. Bundan çıkarılan 
anlam, bu düzenlemenin belli illerdeki köylere özgü 
bir düzenleme olduğunu göstermektedir. Bu açıdan 
da Anayasamıza aykırı görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamız olağanüstü hal 
ilanının, Güvenlik Kurulunun görüşünü aldıktan son
ra Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacağını, daha son
ra da Türkiye Büyük Millet Meoiisinin onayına su
nulmasını amirdir. Oysa bu tasarı, olağanüstü hal 
durumunu valinin takdir ve teklifi ve İçişleri Ba
kanının onayıyla yürürlüğe koymaktadır. 

Yine Anayasamız olağanüstü hal yönetimlerinin 
sürelerini 6 ve 4 ay olarak sınırlamaktadır. Halbuki 
bu ek madde süre açısından herhangi bir sınırlama 
getirmemektedir. Bütün bu hükümler Anayasamıza 
açıkça aykırı görülmektedir. 

Madde metninden sadece korucu atanması prose
dürünü düzenlemiş gibi bir anlam ileri sürüle'bilirse 
de, aslında bu hüküm olağanüstü hal durumunun uy
gulanacağını da içeren bir mahiyet taşımaktadır. 

Değerli milletvekilleri, görülüyor ki bu düzenleme 
en" azından anayasal müesseselerle yakından ilgilidir. 
O halde konunun mutlaka Anayasa Komisyonunda 
da görüşülmesi zorunlu bulunmaktadır. Kaldıki, bu 
tasarısının 'bütçeyle yakın ilişkisi nedeniyle Plan ve 
Bütçe Komisyonunda da görüşülmesi gereği var idi. 

Değerli milletvekilleri, devletimizin anagüvenlik 
örgütleri var. Bilindiği gibi, bunlar içte polis ve jan
darmadır. Şehir ve kasabalarda polis, onun dışındaki 
yerlerde de jandarma güvenlik görevi yapmaktadır. 
Devlet gereken yerlerde bu anagüvenlik güçlerinden 
yararlanma yetkisine sahipken, olağanüstü yetkili köy 
korucusu müessesesi yaratmanın bir zorunluluğunu, 
gereğini 'biz göremiyoruz. 

Bir başka önemli konuda, bu tasarıda atanacak 
olan köy korucusunun niteliğinden söz edilmemesidir, 
Olağanüstü yetki verilecek olan korucunun asgarî bir 
formasyonu olması gereklidir, belli bir eğitimdenı 
geçmesi gereklidir. Korucuların hukukî statüleri ne 
olacaktır; görev, yetki ve sorumlulukları ne olacaktır; 
idarenin ve adliyemin bunlar üzerindeki tasarrufu ne 
olacaktır; bunları kim denetleyecektir; bunların köy 
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I muhtarı ile ilişkisi ne olacaktır? Bütün bunlar tasarıda 
yanıtsız kalan önemli hususlardır. 

Değerli milletvekilleri, hatalı bir yol izleniyor. 
Hak ve özgürlükler söz konusu olunca son derece 
duyarlı davranmak zorundayız. Bu duyarlılığı iktidar-

I dan da bekliyoruz. İktidarın getirdiği yasalarda çoğu 
zaman hak ve özgürlükleri genişletecek hükümlere 
rastlamak bir hayal gibi; ama bunların daraltılması 
ve zaafa düşürülmesi konularında cömertlik görmek
teyiz. Bu son derece üzücü bir durumdur. 

(Talebimiz odur ki, komisyon bu tasarıyı geri alsın, 
yeniden incelemeye tabi tutsun, köyler için herhangi 
bir zorunlu yönetim gerekli ise, konuyu Anayasa ve 
hukuk çerçevesinde çözümlesin. Burudan sonra da tasa
rıyı Anayasa ve Adalet Komisyonuna incelettirsin. 

Değerli milletvekilleri, geçmişte devlet güvenlik 
mahkemeleri isteniyordu, güçlü icra isteniyordu; geç
mişte sıkıyönetim ile olağanüstü hal yetkilerinin ar
tırılması isteniyordu. Anayasamızda ve yasalarımızda 
hepsi var. Hal böyle iken, bir de çıkarılan yasalarla 
hak ve özgürlükleri daraltacak hükümler getirirsek 
demokrasimiz zedelenmez mi? Konunun takdirini ve 
değerlendirmesini vicdanlarınıza terk ediyorum. 

Grubum ve şahsım adına yüce Meclise saygılar 
sunarım. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oktay. 
IBaşkaca söz isteyen?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Şahsım adına. 
ıBAŞKAN — Sayın Tutum, şallısınız adına bu

yurun. 
OAHİtT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer üyeler; aslında, hissedilen bir ihtiyacın, 
çok kötü bir biçimde, formüle edilmesi olayı ile karşı 
karşıyayız. 

I Bir gerçek ihtiyaç var, bu ihtiyacı karşılamak için 
(bir hukukî düzenleme yapmak gerekiyor; ama bu, 
mevcut hukuk sistem'i içerisine ientegre edilemiyor, 

I yumuşak bir biçimde oturtulamıyor. 
I 19'24'lerin, yani 61 yıl öncesinin doğurduğu bir 
I ihtiyacı karşılamak amacıyla bulunan hukukî bir for-
I mülü, bu kez 1985'lerde yeniden gündemde görü-
I yoruz. Aslında 60 yıl öncesinin düzenlemesinin hukuk 
I • mantığı bakımından gerisinde bir formülle karşı kar

şıyayız. Nedir ,1924'lerİn düzenlemesi? 

442 sayılı Köy Kanunu ilk kez Türkiye Büyük 
I ıBület Meclisinde tartışılırken, 74 üncü maddenin, 

hükümet tasarısında değişik bir biçimde olmakla be-
I raiber, halen mevcut olan bugünkü şekline yakın bir 
I biçimde yer aldığını görüyoruz.. 
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Şimdi, dikkatlerinizden belki kaçmış olabileceği
ni düşündüğüm 74 üncü maddenin birinci fıkrasını 
okuyorum; saygıdeğer hükümet bu fıkrayı aynen bı
rakıyor, ancak, bu fıkraya ilave bir fıkra getiriyor, 
bu fıkra şöyle; «Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi mah
sul zamanlarında çapulcular ve eşkiya türemiş ise 
yağmadan köy halkını korumak için köylünün eli 
silah tutanlardan lüzumu kadarını gönüllü korucu 
ayırarak bunların isimlerini bir kâğıda yazıp Kayma
kama götürür. Kaymakamın müsaadesi olursa bu gö
nüllü korucular asıl korucularla beraber yağmacılara 
ve eşkiyaya karşı köy ve köylüyü korurlar.» Hü
küm bu. 

Burada dikkatirüzi çeken unsurlar, mahsul zama
nında adî çapulcu ve eşkiyalara karşı olması, getiri
len statünün gönüllü statüsü olması ve asıl önemlisi, 
bu gönüllü korucuların asıl korucularla birlikte ve 
mecburen hizmet görmeleri zorunluluğudur. Şimdi 

* bu maddenin bu fıkrası aynen bırakılıyor ve bu fıkra
ya önümüzde gördüğümüz tasarıda yer alan hüküm-' 
gefciriliyor. 

Nedir getirilen geçici köy koruculuğu müessesesi? 
Bir hukukçunun ilk takılacağı şey ço'k masum gibi 
gözüken «de» edatıdır. Bakınız, okurken dikkatinizi 
çekmiş mi? Maddeyi okuyalım, diyor ki; «Şu, şu, şu, 
şu hallerde de geçici köy korucusu görevlendirilebilir.» 

Sanki yukarıdaki birinci fıkrada geçici köy ko
rucusu diye bir müessese var da, değişik amaçlarla 
ve değişik şartlarda kullanılması öngörüldüğü için 
şimdi getirilen fıkra, daha başka nedenlerle aynı 
müessesenin de bu hallerde kullanabileceğini söyle
mek istiyor. 

Oysa, böyle «de» bağlacı ile bağlanmak istenen 
birinci fıkra ile (bu fıkra arasında müessese bakımın
dan, hemen hemen hiçbir ilişki yok veya çok zayıf 
bir ilişki var. Çünkü demin okuduğum gibi, birin
cisinde son derece farklı nedenlerle değişik bir mües
sese, ikincisinde ise, oldukça karmaşık ve müphem 
noktaları çok olan değişik 'bir müessese öngörülüyor. 

Burada meseleye bir hukuk sistematiği açısından 
baktığımız zaman ortaya şu çıkıyor: Ne yapılacak? 
'Dikkatle bakıldığı zaman ilgi çekici olan nokta şu: 
Önce, Bakanlar Kurulu oturup il veya illeri tespit 
edecek. Bu tespitin neye göre olduğunu söylemiyor. 
Sonra, ikinci aşamada o ilin 'içerisindeki köylere ve 
köyün çevresine bakacak. Aslında «köy ve çevresi» 
deyimi, hukukî bir deyim değil. Ne demek çevre? 
Bu deyime de bir hayli takıldım, ama herhalde bunu 
koyanların bir maksadı var; bilemiyorum. Burada, 
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«çevre» deyince bir köyün çevresi, gayri meskûn 
alanları kastediyorsa ona bir diyeceğim yok; ama 
kastedilen bu değilse, bir başka köyün hududu başlar 
diye tahmin ediyorum. 

lîlkinci aşamada köylere bakacak ve o köylerde 
şunları arayacak: 

a) Olağanüstü Hal ilanını gerektiren sebepler ve 
şiddet hareketleri var mıdır? 

b) Ne sebeple olursa olsun, köylünün canına ve 
malına tecavüz hareketlerinde artma var mıdır? 

Bu iki ölçüye bakarak orada, valinin teklifi ve 
(İçişleri Bakanının onayıyla sınırı belli olmayan sayıda 
geçici korucu adı altında birtakım kişileri görev
lendirebilecek. Tabiî aklınıza şu gelebilir: Olağanüstü 
Hal ilanını gerektiren sebepler ve şiddet hareketleri, 
eğer bu sebeplerle böyle bir görevlendirme olacaksa, 
o zaman oldukça karmaşılk bir tablo ortaya çıkacak
tır, Çünkü, bildiğiniz gibi, olağanüstü hal ilanımı 
gerektiren sebepler tabiî âfet, tehlikeli salgın hasta
lıklar, ağır ekonomÜk bunalım halleri yahut demok
ratik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait 
ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları 
sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekülde bozulması. 

• Şimdi eğer metin, «Olağanüstü hal ilanını gerek
tiren sebepler ve şiddet hareketleri yahut» diye de
vamı ettiğine göre, demek ki bu görevlendirme olayı, 
olağanüstü hal ilanını gerektiren sebeplerle de yapı
labilecek. Bu takdirde olağanüstü hal ilanını gerek
tiren sebepler çok geriiş olduğu için Anayasaya göre, 
böyle bir müessese oldukça bana, maksada matuf 
gibi gözükmüyor. Buna dikkat etmemiz lâzım. Tabiî 
olağanüstü hal ilanını gerektiren sebepler varsa ola
ğanüstü hal ilan edilir. Neden edilmiyor? EVvela bir 
il tespit ediliyor, yarii ben onun mantığına tam ma
nasıyla giremedim doğrusu. 

Demin okuduğum çapulculara ve eşkiyaya, yani 
adî suçlara karşı köyün malına, canına ve mahsulü
nü yağmalamak isteyenlere karşı köyün doğal bir tep
kisini organize etmek için getirilen bu hüküm Mec
liste müzakere edilirken Ali Cenani Bey bir itirazda 
bulunur ve «Anladığım kadarına göre, bu maddede 
köy korucularının kolcularla beraber jandarmayla 
birlikte eşkiyaya karşı kullanılacağı vardır bu mad
dede. Şimdiye kadar ziraatı beklemek için istihdam 
edilen koruculara jandarma karakolları süpürtülmek-
te veyahut karakoldan diğer bir karakola posta vazi
fesini gördürmekle korucuların vezâif-i asliyeleri ih
mal ettiriliyordu» diyerek kuşkularını dile getirir ve 
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«Onun için bu fıkranın tayyını teklif ediyorum, çıka
rılmasını teklif ediyorum» der. Buna karşılık Karasi 
Milletvekili Vehbi Bey cevap verirken der ki, «Malu
mu âlileri dağ başında veya karakola uzak olan ma
hallerde şayet eşkiya baskınına maruz olan köylü, 
korucu ile muhtar ile beraber çıkıp silah atarlarsa ve 
vururlarsa mahkûm olurlar. Köylülerin böyle husu-
satta işe karışmaması ve korucuların kendilerini mü
dafaa ettikleri gibi, köyü de müdafaaya salâhiyyet-
dar olsunlar diyerek ve hükümetçe resmen bir kayıt 
altına geçsinler ve silahça muavenet göstersinler fik
riyle konmuştur» diyor ve bir ihtiyacı karşılamak 
maksadıyla konulduğunu söylüyor. Hatırlarsanız 1924 
tarihli yılların, aslında büyük ölçüde kamu düzeninin 
tam olarak yerleşmediği dönemler olduğu hatırlanma
lıdır. Çünkü, ondan bir yıl sonra Takrîr-i Sükûn Ka
nunu 1925 yılında devreye girecektir. 

Şimdi benim burada üzerinde durduğum nokta, 
bir hukukî sistem açısından ve meselenin 82 Anaya
sası açısından dikkatle formüle edilmesi... 

BAŞKAN — Sayın Tutum, müddetiniz tamamlan
mak üzere, lütfen toparlayınız. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Sayın Başkanım, 
2 dakika izin verir misiniz? 

* Şu tereddütleri tamamen gidermemiz lazım : 
Anayasaya göre, sayın grup başkanımızın da be

lirttiği gibi, üç türlü idarî rejim var : Birisi normal 
idarî rejim; diğeri olağanüstü hal rejimi (spesifik an
lamda kullanıyorum); üçüncüsü de sıkıyönetimdir. 

Şimdi ise, sanki bir dördüncü idarî rejim gelir gibi, 
ismi de olağanüstü hal rejiminin benzeri bir rejim 
olan bir rejim getirilmek isteniyor. Bu olmaması la
zım. Bu noktayı mutlaka gidermemiz gerekir. 

Tereddütlerimi özetleyerek sözlerime son vermek 
istiyorum : öyle anlaşılmaktadır ki, huzur ve güven
liği sağlama bir kamu hizmeti olduğuna göre, bu hiz
meti yerine getirmek üzere özel statülü bir kamu gö
revlisi ihdas edilmektedir. 

Şu noktaların mümkünse, lütfen hükümetçe açık
lığa kavuşturulmasını istirham ediyorum : 

1. özel korucular, ki bu korucu enflasyonu ya
ratıyor. Köyün bir asıl korucusu var, Köy Kanunun
da yazılı olan ve büyük nitelikleri var, istihdam şekil
leri var. 

2. 74 üncü maddenin birinci fıkrası aynen bıra
kıldığı için gönüllü korucu var. 

3. Şimdi karşımıza bir de, geçici korucu çıktı. 
4. Köyde kır bekçisi ve tabiî çiftçi mallarını ko

ruma bekçisi gibi başka özel zabıta da var. 

Şimdi, bu korucular arasında nasıl bir tevhit, na
sıl bir ahenkleştirme yapacağız, birinci nokta bu. 

1. Şimdi, acaba özel korucu tabiri, Anayasanın 
128 ve diğer maddelerinde geçen memur tabiri dişin
de diğer, kamu görevlileri arasına dahil midir? 

2. Bu görevliler, Devlet Memurları Kanununun 
4 üncü maddesinin (c) bendinde geçen, geçici perso
nelin hukukî statüsünde midirler? Tabiî, o takdirde 
sözleşme ile mi alınacaklar belli değil, süresi ne ola
cak belli değil. Çünkü 4 üncü maddenin (c) fıkrası 
bunu süre ile tahdit etmiş, bir yıldan daha az süreli 
olacak. 

3. Şayet bunlar, Anayasanın öngördüğü kamu 
görevlisi iseler, diğer kamu görevlileri deyimi
ne giriyorlarsa, o zaman 128 nci maddede kamu-
görevlileri niteliklerini behemahal - Sayın Baya-
zıt'ın işaret buyurdukları gibi - kanunla tespit edil
mesi gerekir; bir problem de budur. Saygıdeğer hükü
metin bu noktaları yeterince tezekkür etmiş olacağı
nı düşünmek istiyorum. 

4. Köy korucuları silahlıdır ve köy muhtarının 
emrindedir. Eğer bu geçici korucular, birinci fıkra
daki gönüllü korucuların statüsüne gireceklerse, oto
matik olarak muhtarla olan ilişkileri özellik arz ede
cektir. Bu nasıl olacaktır? Tabiî bu korucuların ba
ğımsız görev görüp görmeyecekleri söz konusu olur
sa, yetkileri ne olacaktır? Çünkü, önümüzde 2 kanun 
var. Biri, Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 
Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında 2495 sayılı Ya
sa ki, burada özel güvenlik teşkilatı personeli kurulu
yor. Acaba bunlar tatbikatta özel güvenlik teşkilatı 
personeli mi sayılacak? Ya da, aynı yasadan aynen 
okuyorum çok önemli, «Hizmetlerinden yararlanıl
ması zorunlu görülen ve kendilerine bu amaca yöne
lik görev verilen kamu görevlileri mi, siviller mi» 
Bunlar bu statüye mi girecekler? Tabiî böyle olunca, 
askerliğini yapmış olmak, ağır hapis, yüz kızartıcı bir 
suçla mahkûm olmamak, kamu haklarından kısıtlı ol
mamak ve özellikle yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyet
lere, anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir suret
le karışmamış veya katılmamış olma gibi nitelikleri 
de bu görevlerde aramanız zorunlu olur. Tabiî hemen 
arkasından bu kimseler yaralanma ve ölüm olayıyla 
karşılaşırlarsa, 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanma adlı Kanun hükümlerine tabi olacaklar mı? 
Bunu açıkça söylememiz lazım. 

Saygıdeğer üyeler, bitiriyorum, son cümlemi söy
lüyorum Sayın Başkanım. 
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Kısaca ne yapılabilir? Belli ki ortada bir ihtiyaç 
var. Tabiî gönül 1924'lerdeki ihtiyacın 1985'te aynı 
türden bir ihtiyaçla karşılaşmamızı istemez. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, zatı âlinize gösterdiği
miz müsamahayı açıkladığımız takdirde, birçok arka
daşlar da size gösterdiğimiz müsamahayı isterlerse, 
çok müşkül durumda kalırız. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Sözümü bitiriyo
rum Sayın Başkanım, son cümlemi söylemiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İbrahim Ural, Başkanlığımıza müracaatla 

Ottowa Büyükelçiliğine vaki bir taarruzun mevcudiye
ti hakkında Hükümetten, Dışişleri Bakanlığından bilgi 
istemektedirler. Tabiatıyla bu gündemimiz konusu ol
madığı için yarınki gündemde hükümetin cevaplaya
bileceği düşüncesiyle önergesini Genel Kurulumuza 
aksettirmiş oluyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, kanun tasarısı hakkında 
ben de söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Köy Kanununun 74 üncü maddesine eklemek istedi
ğimiz bu fıkra hakkında yüksek heyetinize ben de 
bazı açıklamalarda bulunmak isterim. 

Hepinizin malumları olduğu üzere, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgesinde eşkiya savunmasız, bir 
an için savunmasız olan vatandaşlarımıza karşı acı
masızca davranmakta ve onları insanlığa yakışmaya
cak bir biçimde katletmektedir. Bölgenin özellikleri de 
dikkate alınacak olursa, anında emniyet kuvvetlerimi
zin o bölgelere, o mahallere yetişmesi mümkün ola
mamaktadır. Böyle olunca da, buradaki insanımızı 
koruyup gözetmek amacıyla bize göre, zaten kanun
larımızda mevcut olan bir müesseseyi, biraz daha et
kin hale getirmek maksadına matuf olmak üzere, bu 
tasarıyı yüce huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

Köy Kanununda, biraz evvel sayın milletvekilleri
nin de temas etmiş oldukları üzere, 74 üncü madde
de bu müessese tanzim edilmiş; gönüllü korucuların 
niteliklerimde burada belirtilmiştir. Aynı niteliklere 
haiz olmak üzere, geçici korucu olarak getirmeyi arzu 
ettiğimiz bu bekçiler de aynı statüye tabi olacaklar
dır. Hatta biz bunu bu geçici fıkrayla daha derli top
lu yaptığımız kanaatini taşıyoruz. 74 üncü madde, 
«Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi mahsul zamanların-
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da çapulcular ve eşkiya türemiş ise yağmadan köy 
halkını korumak için köylünün eli silah tutanlarının 
lüzumu kadarını gönüllü korucu ayırarak bunların 
isimlerini bir kâğıda yazıp kaymakama götürür. Kay
makamın müsaadesi olursa bu gönüllü korucular asıl 
korucular ile beraber yağmacılara ve eşkiyaya karşı 
köy ve köylüyü korurlar» demektedir. 

Şimdi burada yetki, kaymakama verilmiştir. Mak
sat eşkiyaya karşı mücadeledir, ister 1924 tarihinde 
olsun, ister 1985 tarihinde olsun, eğer eşkiya can ve 
mala taarruzunu devam ettiriyorsa, bize göre şartlar
da bir değişiklik yoktur. 

Bir kaymakamın vereceği karardansa, bu halin 
köyde ve çevrede bu tedbiri almayı gerektirecek bo
yutlara ulaşıp ulaşmadığını Bakanlar Kurulunun tes
pit etmesinde fayda vardır. Maksat, eşkiya ile bölü
cü ile mücadeledir. Bu maksada matuf olarak kanun 
hazırlanmış ve huzurunuza getirilmiştir . 

Detayları hakkında ileri sürülen fikirleri benimse
mek veya reddetmek cihetini tercih etmiyorum. Zira, 
bunlar şahsî görüşlerdir, hepsi muteber ve saygıya 
değerdir. Ancak, anamaksadımız, biraz evvel yüce 
heyete arz ettiğim gibi olduğundan ve buna da Tür
kiye'nin bugün ihtiyacı bulunduğundan ben, takdiri 
yüce heyetinize bırakıyor, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İBRAHİM URAL (istanbul) — Soru sorabilir 

miyim Sayın Başkan? 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, ben de soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN —• Buyurun Sayın Ural. 
İBRAHİM URAL (istanbul) — Efendim, bu ko

rucuların nitelikleri ne olacaktır? İhtiyar heyeti, muh
tar ve kaymakamla olan münasebetleri ne olacaktır? 

Bir de, bir adamı vurması veyahut da vurulması 
durumunda statüleri ne olacaktır? Sayın bakan bir 
bilgi verirse sevinirim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Bu konu üzerinde biraz önce birtakım 
hususları belirtmiştim. Müsaade ederseniz şimdi cevap 
olarak onları okuyacağım. 

«Madde 71. — Korucuların yirmiiki yaşından kü
çük ve altmış yaşından büyük olmaması ve bir cü
rüm ile cezalandırılmamış ve iyi huylu tanınmış bu
lunması ve herkesle kavga çıkarmak, sarhoşluk gibi 
huysuzlukları olmaması şarttır» deniyor. Nitelik ola
rak zaten burada belirtiliyor. 
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72 nci madde, «Korucular köy muhtarının emri 
altındadır. Resmî işlerde onun her emrini tutmaya 
mecburdur» diyor. Biz değişik bir müessese getirmi
yoruz, buna bir ilaveyle bunların sayısını artırmak 
gerektiğinde artırmak amacını güdüyoruz. Yoksa, ay
rı bir müessese, ayrı bir statü değil. 

Ancak, bu halin o bölgede devam etmeyeceği dü
şüncesiyle bunların geçici olarak çalıştırılmasını amaç
lıyoruz ve bu çalışmaları esnasında da kendilerine bir 
ücret takdir ediyoruz. Hal sona erdiği ahvalde, görev
den ayrılmaları halinde tazminat olarak da kendileri
ne yine Bakanlar Kurulunun takdir edeceği bir mik
tarı uygun buluyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, buyurun. 

M. TURAN B A YEZİT (Kahramanmaraş) — So
rum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, onun için ismi
nizi zikrediyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, bu korucular köy halkından mı atanacak
lar; dışarıdan da getirilebilecek mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bu korucuların, maksadımız mahallin 
eşkiyaya karşı korunması olduğu nedeniyle, ilk önce, 
daha ileri giderek belki o anda, elbetteki köyü iyi bi
len ve köye gelen tecavüzlerin kimlerden, nasıl ola
bileceğini tahmin eden kişilerden olacağı tabiîdir ve 
dolayısıyla köyden olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, benim 

sayın bakana soracağım bazı suallerim var. 
Sayın Tutum'un, özellikle Köy Kanununun ilk 

defa çıkarıldığı dönemde, o dönemin sayın millet
vekillerinin, tutanaktan izhar ettikleri endişelerini de 
vermek suretiyle dile getirdiği gerçeğe Sayın Bakan 
izahatlarında pek yaklaşmadılar. Biz de bu ihtiyacı 
kabul ediyoruz. Ana muhalefet partisi olarak bu işe 
karşı değiliz; ama getirilmiş olan şekline karşıyız. 
Yani. bu şekilde getirilmiş olması çeşitli sorunlar ya
ratacaktır diyoruz ve soruyorum sayın bakana : Bun
ların sosyal güvenlik •halkları ne olacaktır? 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Kuşhan, birdenbire 
bunları söylemeden hemen soruya geçseniz olmaz 
mıydı? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Olmaz Sayın Baş
kanım, önce izah etmem lazım ki, istediğim cevabı 
alabileyim. 

Bu kimselerin sosyal 'güvenlik hakları ne olacak
tır ve bu kimseler ileride^ kötü niyetle tayin edildik-
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I leri takdirde, yani bir başka maksada yönelik şekilde 
tayin edildikleri takdirde, elde bir yönetmelik bulun
madığına göre, neye göre kontrol edileceklerdir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir yönetmelik var 

mı'dır yok mudur? Yoksa hazırlanacak mıdır, ha
zırlanmayacak mıdır diye soruyorlar zannediyorum. 

I İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla)" — Bir yönetmelik hazırlanacaktır efendim. 
Bu hususta verilmiş önergeler de var, muttali olduk. 
Bunlardan iştirak edeceklerimiz olacaktır. Biraz son
ra müzakereler esnasında yüce heyetin ıttılaına da 
arz olunacak. Elbetteki bu hususlar bir yönetmelikle 
tespit edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Canver, buyurun. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başka
nım, devletin güvenlik kuvvetleri bu tür olayları ön
lemeye yetişmiyor mu? Bu düzenlemeye neden ge
rek duyuluyor? 

İkinci sorum da : Kötü bir yöneticinin varlığını 
düşünerek bir varsayım üzerinden hareketle, Kahra
manmaraş olaylarını düşünerek, farz edin ki o yö
netici, halkın bir bölümünü öldürmesi için diğer bö-' 
lümüne silah verecektir. Bu da mümkün. Bu tür kö
tü kullanımlara karşı ne gibi tedbirler önerilmekte
dir? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
'(Devamla) — Sayın Başkan, ben konuşmama başla
dığım anda bu suali veya zihinlerde uyanabilecek 
bu tereddüdü dikkate alarak devletin güvenlik kuv
vetlerinin olaya anında yetişemediği durumları ve an
ları belirttim. 

Efendim, gizlemeye gerek yoktur, hadiseler hepi
mizin gözü önünde cereyan etmektedir. Düşününüz 
ki, Doğuda ve Güneydoğuda bir mezrada 10 aile, 15 
aile bir aradadır ve kolluk kuvvetlerinin bulunduğu 
merkezlere uzak mesafededir ve belki bugünün şart
larına göre ulaşım ve haberleşme imkânları da yok
tur. Şimdi, bunu görmemezlikten gelmek mümkün 

değildir. Böyle bir yere, eşkiya, hepimizin de bildiği 
gibi, beklenmedik ve umulmadık anda baskınlar yap
maktadır ve oradaki vatandaşları, çoğu kez de dev
let yanlısı olduğu 'gerekçesiyle hunharca katletmekte
dir. Elbette o mezrada, o köyde bizim polisimiz, jan-

I darmamız mevcut olsa bu tedbire gerek yoktur; ama 
olay olup da siz merkeze haber verinceye kadar, jan
darmayı, polisi o bölgeye sevk edinceye kadar eşkiya 

I yapacağını yapıp, tahribatı bıraktıktan sonra kaçıp 
I gitmektedir. Amacımız, bu anda işte bu korucu bek-
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çilerle bunu önleyebilecek tedbirleri almaktır; mak
sadımız budur; ama buna devletin güvenlik güçleri 
yetmiyor mu? Hayır, devletin güvenlik güçleri yeti
yor. Anında önleyemez, o masum insanların ölümü
ne sebep olursanız, ondan sonra eşkiyayı yakalamış 
olmak pek maksada da matuf değildir. 

Bu sebeple bu tedbiri getiriyoruz. 

BAŞKAN — Sualler tamamlanmıştır efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkanım, sorum var efendim. 
BAŞKAN — Sualler tamamlanmıştır Sayın Nal-

bantoğlu. 
Buyurun Saym Bakan. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — 2 nci sualime 
cevap vermedi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O takdirine bağlıdır efendim. 
'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Herkes sual sorabilir efendim. Soruları niye kesiyor
sunuz efendim? 

BAŞKAN — Efendim, sorular, ilâ nihâye devam 
eder mi? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Eder 
efendim, herkes sual sorabilir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi soruları kim sora
cak dedik, tespit ettik, soru soran arkadaşlara cevap 
verildi. Şimdi, bu durum devam etse, 100 kişi aynı 
şekilde sual sorsa, sualler sualleri doğursa olur mu? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — iç
tüzük tahdit etmiyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, bunun bütçede tat
bikatını yaptık. 50 kişi 100 kişi .sual sarmak isterse, 
'bu müzakerelerin sonu alınır mı? Şimdi, 'ben sual 
soracaklar kimlerdir dedim, o anda tespit ettim ve 
soran arkadaşlara da suallerini sordurdum; aşağı yu
karı da 6 kişiye yakın arkadaşııriız suallerini sordular, 
sayın bakan da cevaplandırdı efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, önünüzde yazılı kâğıt var.mı? 

BAŞKAN — O bizim hafızamıza yazılıyor, kâ
ğıda değil Sayın Nalbantoğlu. 

Buyurun efendim. 
Tasarının tümü üzerinde başkaca söz isteyen? 

Yok. 
Bir önerge vardır, maddelere geçmeden evvel bu 

önergeyi okutup, Yüce Meclisin oylarına arz ede
ceğim efendim. 

önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Köy Kanununun 74 üncü maddesine bir fıkra ek

lenmesine dair S. Sayı 257 Kanun Tasarısının har
camayı gerektirmesi, vergi, resim muafiyeti öngör
mesi, Maliye ve Gümrük Bakanlığını ilgilendirmesi ne
deniyle tasarının Plan ve Bütçe Komisyonunda önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Bozer Fenni tslimyeli 
Ankara Balıkesir 

İsmail Şengün Rıfat Bayazıt 
Denizli ' Kahramanmaraş 

Mehmet Arif Atalay 
Adıyaman 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılmıyor, 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — önerge 

hakkında izahat verecekler. 
BAŞKAN — İsterse veririm; istediler mi? 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sorma-

• diniz ki. 
BAŞKAN — Niçin sorayım efendim? isterse ve= 

ritim. İstiyor musunuz efendim? 
ALİ BOZER (Ankara) — Müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Teamül sormak Sayın Başkan. 
BAŞKAN — İçtüzüğü, Başkanlığı idare eden 

Meclis Başkanvekili kadar her milletvekilinin »bilmesi 
gerekir. 

ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, yüce 
Meclisin değerli üyeleri; önergemi çok kısa 'bir bi
çimde açıklamak maksadıyla huzurlarınızda bulunu
yorum. 

Uzun Vadeli Planın Yürürlüğe Konması ve Bü
tünlüğünün Korunması Hakkında Kanun var. Bu 
kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yahut 
ikinci bendinin üçüncü fıkrası açıkça şu hususu hük
me bağlamaktadır : «Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosundaki plan komisyonları (Bu 'bütçe ve plan 
komisyonları) bu bendin birinci fıkrasında zikredilen 
kanun tasarı ve tekliflerinden 'başka kamu harcama 
veya gelirlerinde artış veya azalışı gerektiren kanun 
tasarısı ve tekliflerinin veyahut sadece belli madde-
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leri bu niteliği taşıyan tasarı ve tekliflerin bahis ko
nusu maddelerini inceler» diye devam etmektedir, 
devamını okumuyorum. 

Şimdi huzurlarınızda bulunan bu tasarıda 3 nokta 
önemli : 

1. Harcama getiriyor. Geçici köy görevlilerine 
ödemede 'bulunacaksınız. 

2. Gelir azaltıyor. Çünkü bunların ücretleri ver
gi ve resimden muaftır. 

3. Maliye ve Gümrük Bakanlığının Bütçesiyle 
ilgili bir tasarıyla karşı karşryayız. İçişleri Bakanlığı, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesiyle ilgili bir hu
susta bu komisyonun mütalaasını almadan tasarıyı 
yüce 'Meclisin huzuruna getiriyor ve ondan sonra da 
diyoruz ki; Plan ve Bütçe Komisyonunun mütalaa
sına gerek yoktur, biz istediğimizi yaparız. Takdir
lerinize arz ediyorum efendim. '(MDP ve HP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozer. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir; tasan 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. (HP 
ve MDP sıralarından alkışlar) 

4. — 2797 Sayılı Yargıtay Kanununa Bir Ek 
Madde 'Eklenmesine Dam Kânun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/645) (S. Sayısı : 259) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sırasında yer 
alan, 2797 sayılı Yargıtay Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporunu görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunmasını oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Rıfat Bayazıt; buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, çok kıymetli 
milletvekilleri; 2797 Sayılı Yargıtay Kanununa Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair olan Kanun Tasarısı 
üzerinde grubumuzun görüşlerini arz edeceğim. 

Yargıtay; Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhu
riyet Başsavcısı, Başsavcı yardımcıları, Birinci Baş
kan, 2 nci başkanvekili, 1 genel sekreter, 15 hukuk 
dairesi, 9 ceza dairesi, her dairede l başkan ve ye-

(1) 259 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. \ 
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teni kadar üye (en aşağı 4 üye bul'ımur) Cumhuriyet 
Başsavcılığı, hukuk ve ceza genel kurulları, Yargıtay 
Büyük Genel Kurulu, aynı zamanda .İçtihadı Birleş
tirme Kurulu, Başkanlar Kurulu, Hukuk Daireleri 
Başkanlar Kurulu, Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, 
Birinci Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu 
ve Yönetim Kurulu ve Yayın Kurulu, Tasnif Kurulu 
gibi kuruluşlardan teşekkül eder. 

Bu kuruluşlarda bulunanlar özlük işleri bakımın
dan tamamıyla Hâkimler ve Savcılar Kanununa tabi 
olan yüksek dereceli hâkimler, Yargıtay üyeleri, Yar
gıtay başkanları ile bunlara yardımcı olan tetkik hâ
kimleridir. 

Bir de bunların idarî işlerde çalışan kuruluşları 
vardır. İdarî işlerde çalışanlardan 2797 sayılı Yar
gıtay Kanununun «İdari Birim ve Görevleri» başlıklı 
7 nci bölümünde bahsedilmiştir. Yayın İşleri Mü
dürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Eğitim ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü, yazı işleri ıbüroları Yargıtay Birinci 
Başkanlığında, Yargıtay Dairelerinde, Yargıtaydaki 
kurullarda l'er, Başsavcılıkta yeteri kadar yazı işleri 
büroları kurulmaktadır. (Bu bürolarda 1 yazı işleri 
müdürü, yeteri kadar yazı işleri müdür yardımcısı, 
memur, kâtip, mübaşir, odacı bulunmaktadır. Bun
lar Anayasada nitelikleri belirtilen hâkim ve savcı
lardan ayrı, doğrudan doğruya Personel Kanununa 
bağlı memurlardır. Bunların tayinleri, tecziyeleri, 
nakilleri, terfileri doğrudan doğruya yönetim kuru
luna aittir. Bu memurların personel kanununa gö
re- yapılacak işlemleri ve nakilleri burada vurgulan-
mamıştır. 

Yargıtayın, Ankara'daki kuruluşundan gayri 
başka bir kuruluşu olmadığından, kanunî mevzuata 
göre buradaki memurların başka yere nakli imkân
sızdır. Bunun 657 sayılı Kanuna göre yapılması la
zımdır; fakat Yargıtayın da 657 sayılı Kanuna göre 
nakil işlemini yapmasına imkân yoktur. Bunu yapa
bilmek için bakanlığa aktarmak zorundadır; Yar
gıtay teklif etmiş ve yüksek bakanlık da bunu kabul 
etmiştir. Bir kanun tasarısı halinde, ek bir maddeyle 
huzurunuza getirilmiştir. Bu boşluk burada doldu
rulmuştur. Bakanlığı ve Yargıtayı bu anlayışlarından 
dolayı tebrik ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Hâkimler ve Savcılar Hak
kındaki Kanunda disiplin yoluyla işlenen fiillerde 
mecburî nakil vardır ve cezaî bir müeyyide olarak 
disiplin suçları arasında getirilmiştir; fakat personel 
kanununda mecburî tahvil, mecburî nakil keyfiyeti 
yoktur. Onun cezası, personel kanununa göre ya 
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muvakkat veya daimi olarak memuriyete son verme
dir. Bunun için, durumuna ve işlediği fiilin ağırlığı
na göre eğer bir memurun memuriyetten uzaklaş
tırılması gerekiyorsa, Yargıtaydaki yönetim kuru
lunca, doğrudan doğruya ya memuriyetten muvakka
ten uzaklaştırılır veyahut da daimi oftanak memuriyete 
almamak suretiyle uzaklaştırılır. Başka yere nakil 
keyfiyeti yoktur. Personel kanununda ise, nakil key
fiyeti vardır. Bunlar personel kanununa tabi olduk
ları için nakil keyfiyetleri Bakanlığa aktarılmıştır; 
Yargıtayda işin icabına göre nakli gereken bir me
mur, doğrudan doğruya Yönetim Kurulunun kararı 
ve Birinci Başkanın teklifi üzerine Adalet Bakan
lığına teklif edilecektir gelen kanun tasarısına göre. 
Bu önermeden sonra, Adalet Bakanlığı yer bulduğu 
takdirde bu isteği yerine getiririz. Bu, karşılıklı 2 mü
essesenin anlayışıdır, bu anlayışı göstermeleri de bizi 
memnun etmiştir. 

Yalnız benim buradaki bir temennim, Yargıtay
daki yönetim kurulu Yargıtaydaki memurlar hakkın
da disiplin işlerini layıkıyla işletsin. Şayet disiplinsiz 
bir memuru, memuriyetten daimî surette uzaklaştırıl
ması gereken bir memuru Adalet Bakanlığına .vere
cek olursa bunda hata etmiş olur. Tabiî bunların 
kararları, dosyaları bakanlığa da birlikte gönderi
lecektir. Bunda her 2 tarafın da hassas davranmasını 
hasseten rica ederim. Çünkü yarın, o müesseseye ya
ramayan bir memurun mahkemelere gönderilmesi, 
orada görev verilmesi müesseseyi tabanından yıkar. 
Madem kötüdür, tamamen devlet memuriyetinden 
uzaklaştırsın, o mukaddes görevi yapmasın artık. Git
sin kendisine başka yerde iş bulsun. Kalkıp da An
kara Ağır Cezasında, İstanbul Ağır Cezasında ve
yahut civar vilayetlerdeki bir yerde görevlendiril
mesin. Benim bütün arzum, her 2 müessesenin de 
gerek alt derece mahkemelerinin gerek üst derece 
mahkemelerinin hususiyetini muhafaza etmek için 
orada çalışan memurların o müesseseye layık olma
sını sağlamaktır. Sayın Adalet Bakanı da, Yargı-
Uaydan -alıp başka yere vereceği memurların bu du
rumlarına dikkat ederse, memnun oluruz. 

Hepinizi-saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ca
hit Tutum; buyurun. 

HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke
sir) — Sayın Başkan, değerli üyeler;. personel mev
zuatında korsan hükümlerin asla sonunun gelmeye
ceğini ve bu konuda yüce Meclisimiz hassasiyet gös

termedikçe bu uygulamanın devam edip gideceğini 
gösteren son derece ilginç bir kanun tasarısıyla yine 
karşı karşıyayız. 

Sorun, benden önce konuşan saygıdeğer üyenin 
belirttiği gibi ise tabiî daha önemli. Yani bu ek mad
de, betili ıbazı memunları nakil yolluyla Itedip etmek 
veya terbiye etmek, tecziye etmek maksadıyla çıka-
rıhyorsa, kuşkusuz yasama organına böyle bir niyet at-
fedilemeyeceği için, tabiî geçerli olamaz; ama ben, 
bu ek maddenin bir ihtiyaca dayanarak, bir ihtiyacı 
karşılamak maksadıyla vaz edilmeye çalışıldığını var
sayıyorum. 

Yalnız saygıdeğer hükümete, beni büyük ölçüde 
tedirgin eden bir endişemi nakletmekten de kendimi 
alamayacağım. Hükümet, böyle bir teklif önüne gel
diği zaman, nedir bu diye sorar. Derler ki, 657 sayılı 
Kanuna tabi memurların nakliyle ilgili bir konu. 
Peki bunu neden Yargıtay Kanununa ek madde şek
linde getiriyorsunuz diye sorar; sormalıdır da. O 
zaman Verecekleri cevap kendilerini tatmin ederse, 
hemen Devlet Memurları Kanununun ek 3 üncü 
maddesini açıp, şimdi sizlere arz edeceğim şu cüm
leyi okumalarını isterdim: «Bu kanun konusuyla il
gili hükümler, buna ek olarak yapılacak kanunlar
da yer alır.» 

Bu, aslında «ilke hüküm» niteliğinde olan ve za
man zaman Anayasada da ilkesel değerde yer alan 
hükümlere benzer olması dolayısıyla önemlidir. Bu 
657 sayılı Kanunda yer alıyor. Demek istiyor ki: Eğer 
657 sayılı Kanuna tabi personelle ilgili bir düzenle
me, bir hüküm getirecekseniz, lüıtfen başka kanun
lara serpiştirmeyin. Ya ne yapın? Getireceğiniz bu 
tür hükümleri 657 sayılı Kanuna ek olarak getirin. 
Salt usul yönünden bu metnin reddedilmesi gerekir. 

Esasa ilişkin ikinci düşüncem şudur: Aslında bi
liyorsunuz, memurların kurumlar arasında nakli 
mümkündür ve ünlü 74 üncü madde _ 10 yıllık bir 
maceradan sonra kırpıla kırpıla memurun aleyhine; 
ama kurumların, lehine diyelim bir şekle bürünmüş
tür. Bu 74 üncü madde kurumlar arasında memur
ların nakliyle ilgilidir. Bu madde ilk çıktığı zaman, 
bir memurun bir kurumdan başka bir kuruma ata
nabilmesi için memurun da muvafakati gerekiyor
du. Bu muvafakat ve memurun isteği olmadıkça iki 
kurum arasında bu şekilde nakiller yapılamıyordu; 
ama daha sonra bu hükmün uygulamasında kurum
ların karşılaştığı bazı güçlükler, sorunu memurun 
aleyhine çözmek yolunda bir gayrete sevk etmiş ve 
74 üncü madde son şeklini almıştır. Şimdi, bir 
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memur durup dururken akşamleyin (A) Ikurumunda 
çalışan bir memur olarak yatabilir, sabahleyin kalk
tığında (B) kurumunda çalışmakta olan ıbir memur 
durumuna getirilebilir. Bugünkü mevzuat buna mü
sait. 

Okuyorum : «Madde 74. — Memurların bu ka
nuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafa
kati ile (memurların değil, kurumlar muvafakat ede
cek sadece) kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 
68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yük
selmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim 
durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kad
roya nakilleri mümkündür». 

Şimdi, bu madde varken neden Yargıtay Kanu
nuna ek bir madde getirilerek bir nakil hükmü dü
zenlenmek istenmektedir? Tabiî hemen arkadaşla
rımın soracağı şudur: «Demin okuduğunuz 74 ün
cü madde ihtiyaca yetmiyor mu ki, yeni ıbir madde 
getiriyorsunuz; çünkü Yargıtay bütçesi vardır, ayrı 
bir kurumdur, Adalet Bakanlığı ayrı bir kurumdur, 
eğer bu iki kurum anlaşırlarsa 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi personelin o kurumdan 
bu kuruma nakli her zaman mümkün; acaba ne
den Yargıtay bununla iktifa etmedi?» diye sorabi
lirsiniz. Bence bunun cevabı ek maddenin içinde var. 
Ek madde diyor ki: «Bürolarda ve idarî görevlerde 
çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
personel, Yönetim Kurulunun kararı ve Birinci Baş
kanın teklifi üzerine, Adalet Bakanlığınca iktisap 
ettikleri kadro ve aylığa uygun Adalet Bakanlığı taş
ra teşkilatındaki görevlere atanabilirler.» 

Şimdi, anladığım kadarına göre buradaki ince
lik şurada: Diyor ki; eğer Yârgıtayda, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tabi olarak, bürolar
da ve diğer idarî görevlerde çalışan personelden 
herhangi bir tanesi, başka bir bakanlığa değil, Ada
let Bakanlığına kaydırılmak istendiğinde, yönetim 
kurulu, birinci başkanın teklifi üzerine, bu memurun 
muvafakatini Adalet Bakanlığına, «Buyur ab diye
bilecektir. Tabiî büyük bir ihtimalle, Adalet Bakan
lığının da buna muvafakat edeceğini varsayıyorum; 
çünkü orada bu hususla ilgili bir şey denmiyor. 

Konu hayli ilginçtir. Bir kurum karar veriyor, 
teklif ediyor ve bir memurunu, bakanlığın herhangi 
bir muvafakatini almadan, sanki ona veriyor
muş gibi bir eda ile devrediyor. Yani buradaki, 
«Adalet Bakanlığınca atanabilir» şeklindeki ifadeden 
dolayı hukuken öyle anlaşılıyor. 

Tabiî Adalet Bakanlığı bunu istemezse atamaz. 
Teklif gelir, Adalet Bakanı inceler, «Böyle bir per
soneli istemiyorum» der, atamaz. O husus her zaman 
Adalet Bakanının yetkisi içindedir tabiî. Ama bura
daki incelik, şurada: «Adalet Bakanlığının taşra 
teşkilatında görevlendirilecektir» diyor. Böyle hukukî 
düzenleme olmaz. Bu personeli Adalet Bakanlığına 
verirsiniz, o isterse taşrada, isterse merkezde, isterse 
yurt dışında görevlendirir. Adalet Bakanlığına ta
yin konusunda böyle • bir kısıtlama getirmeniz, bir 
hukukçuyu, bu maddeyi başka maksatlarla sevk et
mek istediğiniz kanısına vardırabilir. Oysa maksat 
o olmasa gerekir. 

İki kurum, yani Adalet Bakanlığı ile Yargıtay 
anlaşırlar ve bir idarî personeli Adalet Bakanlığı 
bünyesine mal ettikten sonra, onun nerede çalışaca
ğının Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmesi hu
susunda mutabık kalabilirler. Adale Bakanlığına ve
rilmiş olan böyle bir personelin 'behemehal, ama 
mutlaka taşrada görevlendirilmesi hususunu yasayla 
talimat olarak vermek, yasal düzenleme esprisine de, 
hukuk sistemine de aykırı düşer. 

Benim gözden kaçtığını umduğum diğer bir nok
ta da şudur: Belki de yanılıyorum ama, bu kimse
ler hakkında korkarım 'ki, tecziye amacıyla hare
ket edilmek istenmektedir gibi geldi bana. Bu kimse
ler iktisap ettikleri kadro ve aylığa uygun bir kadro
ya atanacaklardır. Başka şekilde bir formül kabul 
etmiyor. Yani 68 inci maddeye göre, kişinin terfi 
etme'sine imkân verecek kadroya da tayin ede
meyecek demektir. Kurumlar arası terfian da nakil 
mümkün. Bu takdirde bu kimselerin böyle terfian 
nakilleri mümkün olmayacak, ancak iktisap ettik
leri kadro ve aylığa uygun bir kadroya nakilleri 
mümkün olacaktır; oysa bu da zordur. 

Aslında bunun bilerek mi konulduğunu da bile
miyorum. Çünkü böyle dediğiniz zaman yarın o 
kimse Danıştaya giderek iptal davasında şu konuyu 
ileri sürecektir: «Efendim şimdi bir ikimsenin, nakil
de olsun, atamada olsun, kadro karşılık gösterilerek 
kendi müktesebiyle atama ve nakli "yapılabildiği 
için, bu takdirde sen bunu ancak iktisap ettiği kad
ro ve aylığa göre tayin edebileceksen, o kadroyu 
mutlaka bulman gerekebilir.» Bu da kendisini kısıt
lıyor belki farkına varmadan; yazım tekniği bakı
mından ben sadece bunu işaret ediyorum. 
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Tabiî, bunu 657 sayılı Kanuna ek bir kanun ola
rak getirmek isteyeceklerini hiç sanmıyorum saygı
değer Adalet Bakanlığının, çünkü son derece değerli 
Hukukçuları bünyesinde barındıran saygın bir ba
kanlıktır bu 'bakanlık. Binaenaleyh, bunun düşünü
lerek konulduğunu kabul ediyorum ve bu hususta 
kararlı olduklarını tahmin ediyorum. 

Benim bu söylediğim, ancak Meclisimizin bu ko
nuda göstereceği hassasiyetle ve 657 ile ilgili hu tür 
birtakım perakende hükümleri başka kanunlara ser
piştirmeyi engelleyen 'bir tutum takınması halinde 
mümkün olabilir; ama yalnız şunu istirham ediyorum, 
«taşra» sözcüğünü lütfen çıkarın. Eğer komisyon veya 
hükümet bu konuyu resen uygun bulur da, «taşra» söz
cüğü çıkarsa aynen şöyle kalabilir; «Adalet Bakanlı
ğınca iktisap edilen kadro ve aylığa uygun Adalet Ba
kanlığı teşkilatındaki görevlere atanabilirler» denile
bilir. Eğer özel 'bir maksadımız yoksa burada «taş
ra» sözcüğünü niçin söyleyelim, yani neden «taşra» 
sözcüğünü telafuz edelim? Yani Ankara'da ve Ankara 
dışında mutlaka bunu görevlendireceğiz diye illa bu 
maksatla bir hüküm getiriliyorsa 'buna diyeceğim yok. 
Resen höyle bir şeyi kabul buyururlarsa, önerge ver
memize gerek kalmayacaktır. Önergemiz vardır ama, 
böyle bir resen kabul halinde, sanıyorum ki sadece 
bu sözcüğün çıkması halinde, mesele hiç olmazsa ya
rı yarıya kolaylaşmış olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? 

' Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri, 
ben bir iki hususu tavzih yahut bir iki hususa açık
lık getirmek için söz almış bulunuyorum. 

Evvela şu hususu arz edeyim : Kanun tasarısının 
getirilmesinin sebebi, Sayın Tutum'un iddia ettiği gi
bi, bir tecziye amacına matuf değil; bunu özellikle be
lirteyim. Eğer Yargı tayda bir memurun tecziyesi ge
rekiyor ise, Yargıtay Kanunu buna dair hükümler 
vaz etmiştir; disiplin kurulları işletilir ve gereği ya
pılır. 

İdarî lüzum ve zaruretlerden söz edilmektedir; ida
rî lüzum ve zaruretler üzerine bu tâyinler yapılabi
lecektir.' 

Ayrıca bir başka husus daha var; biliyorsunuz hü
kümet programında üst mahkemelerin yani eski adıy
la istinaf mahkemelerinin kurulması yer almıştır. In-
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şallah yakın bir gelecekte üst mahkemelerle ilgili ka
nun tasarısını yüce Meclise sevk edeceğiz. Bu mahke
melerde Yargıtayda yetişmiş elemanlara ihtiyaç olabi
lir, bunlardan da yararlanmak imkânı sağlanmak is
tenmiştir. 

Sayın Tutum'un, neden 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa ek bir madde ile getirilmedi de, Yar
gıtay Kanununa ek madde halinde getirildi tarzında
ki sorusuna şöyle cevap arz edeyim : Elimizdeki Yar
gıtay Kanunu Sayın Tutum'un da üyesi bulunduğu 
Danışma Meclisince kabul edilmiş bir kanundur. Bu 
Kanunun 53 üncü maddesi Yargıtayda çalışan hâkim 
sınıfı dışındaki personelin nasıl tayin edileceğini, hak
larında hangi işlemlerin uygulanacağını ve bu Kanun
da bulunmayan hususlarda 657 sayılı Kanun hüküm
lerinin uygulanacağını açıkça belirtmiştir. Tayinler, 
Yargıtay Kanununa göre yapılmaktadır. Kendi bün-

.yesi için özel bir müesese getirmiştir, 53 üncü mad
de olarak. Bu nedenle Yargıtay Kanununa ek bir 
madde olarak düşünülmüştür. 

Taşra teşkilatı ile ilgili eleştirilerine gelince : Hü
kümet olarak, sanıyorum komisyon da katılur, bu ko
nuda musir değiliz, taşra kelimesini usulü dairesinde 
yapılacak bir şeyle çıkarmamız mümkün, onu çıkar
tırız. «Adalet Bakanlığı teşkilatındaki görevlere ata
nır» dendi mi, zaten bu hem «taşra» hem «merkez 
teşkilatını» da içine alan bir ifadedir, bizim için bir 
sakıncası yoktur. 

Bu konudaki maruzatım bundan ibarettir, saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
2797 Sayılı Yargıtay Kanununa Bir Ek Madde Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 2797 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

madde eklenmiştir. 
«Ek Madde — Bürolarda ve diğer idarî görev

lerde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabi personel, Yönetim Kurulunun kararı ve Birinci 
Başkanın teklifi üzerine, Adalet Bakanlığınca iktisap 
ettikleri kadro ve aylığa uygun Adalet Bakanlığı taş
ra teşkilatındaki görevlere atanabilirler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen var mı? 
' ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz yerimden 
kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Biraz önce yaptığım açıklamama uygun ola
rak «Adalet Bakanllığı merkez ve taşra teşkilatındaki» 
şeklinde maddenin değiştirilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu konuda bir önerge var, okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarı ile getirilen ek maddede 

yer alan «taşra» sözcüğünün metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Veysel Varol Cahit Tutum 
Erzincan Balıkesir 

Halis 'Soylu Ömer Kuşhan 
Kaırs Kara 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu? 

ADALET BAKANI M, NECAT ELDEM (Mar
din) — «Adalet Bakanlığı teşkilatı» denmek suretiy
le «taşra ve merkez teşkilatı» kastedildiğinden katılı
yoruz efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALt DİZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
1980-1984 yılları itibariyle \Gelir Vergisi mükellefle
rinden tahsil edilen vergi gelirlerinin dağılımına iliş
kin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin'in yazılı cevabı {7/355) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. . 
Hilmi Naibantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

1 inci maddeyi kabul ettiğiniz önerge ışığında, 
değişiklikle birlikte, oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir^ 

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

rürlüğe girer, 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 

mı? Yok. 

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

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

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

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

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve ta
sarı kanunlaşmıştır. 

Çalışma süremiz dolmamış olmakla beraber; gün
demimizde bugün için görüşülecek başkaca bir konu 
kalmamıştır, 

Bu nedenle, gündemdeki konuları sırasıyla görüş
mek için 13 Mart 1985 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.25 

Soru 1. 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 yılları iti
bariyle Gelir Vergisi gelirlerinin yüzde kaçı, 

a) Ücretliler (memur ve işçiler), 
b) tthala'tçılajr, 
c) İhracatçılar, 
d) Büyük tüccarlar, 
e) Sanayiciler, 
f) Tarım kazancı sahipleri, 

g) Gayrimenkul geliri sahipleri kesimlerinden 
toplanmıştır? Ayrı ayrı oranların verilmesi, olanaklı 
olmuyorsa, ücretliler ile ticaret erbabının oranları ne
dir? 

mmmmm&zrr'-•?•••••:-• ; __—*-•—-* 

V. — SORULAR İVE CEVAPLAR (Devanı) 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Ankara 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
GEL: ÖZBÜ.: 206-8/11.03.85-16381 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ügl : 13 Şubat 1985 .gün ve 7/355, 2742/11104 sa

yılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan verilen ve 1980 - 1984 yılları itibariyle gelir ver
gisi mükelleflerinden tahsil edilen vergi gelirlerinin 
dağılımına ilişkin yazılı soru önergesine ilişkin ceva
bımız aşağıdadır,; 

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca toplanan vergi is
tatistikleri esas itibariyle çeşitli- vergi gelirlerinin ta
hakkuk ve tahsiline dalir bilgilerin elde edlmesine yö
nelik bulunmakta'dır. Türk verigi sistemi içerisinde 
en önemli yeri işgal öden Gelir Vergisi konusunda 
daha ayrıntılara inen çalışmalar da yapılmakta ve 
elde Edilen sonuçlar «Bütçe Gelirleri Yıllığı» adı al
tında yayımlanmaktadır. 

Soru önergesinde belirtilen tarzda, Gelir Vergisi 
mükellef gruplarının ödedikleri vergilerin, Gelir Ver
gisi gelirleri içeririnde paylarının hesaplanması ger
çek usule göre vergileridirilen İki milyona yakın gö
türü usule göre vergilendirilen sekizyüz bini aşkın 
ve tevkifat suretiyle vergilendirilen dört milyon ci
varında mükellefle ilgili bildirimlerin değerlendiril
mesini gerektirmektedir. Böyle bir araştırma büyük 
ölçüde insangücü, masraf ve zamanı gerektirmekte, 
üstelik elde edilen sonuçlar güvenilir olmamaktadır. 
Türk verigi idaresinin otomasyonu ile ilgili çalışma
ların hazırlık ve deneme safhaları tamamlanmış olup, 
içinde bulunduğumuz yıldan itibaren büyük şehirleri
mizdeki büyük vergi dairelerinden başlanarak uygu
lamaya geçilecektir. Bu uygulamaya geçildikten son
ra, daha ayrıntılı istatistiklerin ve bu arada söz ko
nusu bilgilerin elde edilmesi mümkün olabilecektir. 

Bu sebeple, soru önergesinde belirtilen Gelir Ver
gisi mükelleflerinden tahsil edilen verigi gelirlerinin 
dağılımı konusunda istenilen bilgilerin verilmesi ayrı, 
kapsamlı ve uzun süreli bir çalışmayı gerektirdiğin
den bugün için mümkün bulunmamaktadır. 

Biligi edinilmesini ve gereğini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

• Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. —.Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ithalat rejimine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı ceva
bı (7/356) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve ri
ca ederim. 

Saygılarımla^ 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. KİT'lerin gereksinim duyduğu ham, ya
rı mamul veya mamul maddelerin ithalatında uygu
lanan sistemler uygun mudur? Herhangi bir yolsuz
luğu gerektirecek açık kapılar var mıdır? Varsa ge
rek yasal gerek örgütsel ve . yapısal bu eksiklik ve 
açıklıkları tıkamayı düşünür müsünüz? 

Soru 2. 'Bu kamu ithal işlemlerinde konu ile il
gili karar organları veya yönetim etkinlikleri uyum
lu veya denetimli bir mekanizma şeklinde midir? 

Soru 3.; Bu örgüt ve karar organlarının denetim 
yoksunluğu konusunu ve denetim boşlukları konula
rını incelemeyi ve gerekli yasal düzenlemeleri yap
mayı düşünür müsünüz? 

. T.C. 
Devlet Bakanlığı 1 1 . 3 . 1985 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/070* 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) rrürkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığının 13.2.1985 gün Ve 7/356-2743-11105 sayılı 
yazısı. 

b̂) Başbakanlığın 19.2.1985 gün ve K.K. Gn, 
Md. 18/106-620/01675 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazıları ile Sayın Başbakanımız adına ta
rafımdan cevaplandırılması tensip olunan Erzurum 
Milletvekili Sayın Hilmi NaJbantoğlu'nun yazılı soru 
önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

(Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

'Erzurum MilleÜvek'üi Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun yazılı soru önergesi cevabı^ 
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Bilindiği gibi gerek kamu sektörünün ye gerekse 
özel sektörün ithalatı, her yıl Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile yürürlüğe konan İthalat Rejimi Kararına gö
re yapılmaktadır. Sistemde açık kapı bulunmadığını 
düşünüyoruz. 

İthalatın her safhasında gerek duyulan düzenle
melerin denetlemeleri ve değişiklikleri yapmaya ve 
müeyyide uygulamaya Hazine Ve Dış.'Ticaret Müste
şarlığı yetkili bulunmaktandır. 

KİT'ler dışında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 
Devlet İhale Kanununa göre açılmış bulunan ihale
lere konu teşkil eden mal ve hizmetler için verilen 
iç ve dış fiyat teklifleri, malın tesliim süresi ve mik
tarı, yerli üretim durumu ve kalitesi göz önüne alı
narak; değerlendirilmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının ithalatında, her 
safhada Müsteşarlık ve diğer kuruluşların kontrol, 
'denetleme ve talimat Verme yetkisi mevcut ölüp, de
netim açısından herhangi bir eksiklik bulunmadığı 
düşünülmektediüv 

KİT'lerin yaptığı ithalat Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulunun denetim ve gözetimi altındadır. 
Ayrıca ilgili Bakanlık ile TBMM'nin denetimi altına 
da bulunduğu da göz önüne alındığında, bir denetim 
yoksunluğuridan söz edilmesine imkân bulunmamak
tadır. / 

3. — Erzurum Milletvekili Hijmi Nalbantoğlu' 
nun, 1980 - 1984 yılları itibariyle yatırım ödemeleri 
ve teşvik kredilerinin, dağılımına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/360) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve ri
ca ederim. 

Saygılarımla, 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 yılları iti
bariyle yatırım ödemelerinin kalkınmada Öncelikle 
yöre illerine ve gelişmiş İllere verilen miktar ve yüz
de oranlan ne kadar olmuştur? 

Soru 2. Aynı yıllar itibariyle teşvik kredilerinin 
yüzde kaçı İstanbul, Bufsa, İzmir ve Adana illerine 
ve çevresine verilmiştik? 

Soru 3i Aynı yıllarda kalkınmada öncelikli il
ler hangileridir? Bir değişiklik olmuş mudur? Olmuş 
ise ne'derii nedir? 

12 i 3 * 1985 0 : 1 

TC 
Devlet Bakanlığı 11 Mart 1985 

Başbakan Yaırdımcıİnğı 
Sayı : 002/0815 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan

lığının 13.2,1985 tarih ve -7/360-2747-11109 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlığın 19.2.1985 tarih ve K.K. Gn. Md. 
18/106-626/01702 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazıları ile Sayın Başbakanımız adına ta
rafımdan cevaplandırılması tensip olunan Erzurum 
Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı soru 
önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur, 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakamı ve 
Başbakan Yaırdımcıisı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesi Cevabıdır 

1. Soru önergesinde söz konusu olan 1980-1984 
yılı yatırım ödeneklerinin Kalkınmada önlelikli Yö
reler ve diğçf-iller itibariyle dağılım konusu Türkiye < 
Büyük Millet Meclisinde 1985 yılı Bütçe görüşmeleri 
sırasında Hükümet 'adlına yapılan konuşmada açık
lanmıştır. 

2. 1980 - 1984 yılları arasında öngörülmüş olan 
kredilerin miktar ve yüzdeleri yatırım teşvikleriylemi, 
yoksa ihracat teşvikleriylemi ilgili olduğu anlaşılama
dığından cevaplandırılamamıştır. 

3. Söz konusu yıllarda Kalkınmada öncelikli Yö
reler kapsamına giren iller ile yapılan değişiklikler ve 
'bunların nedenleri aşağıda 'belirtilmiştir.; 

KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER 
KAPSAMINA GİREN İLLER 

1. 1980 PRAGRAM (KARARNAMESİ İLE 
TESPİT EDİLEN İLLER (4Q İL) 

Adıyaman, Afyon, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, 
Biledik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, 
Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, 
Giresun, Gümüşhane, Hakkâri Kars, Kastamonu, 
Kırklareli, Kırşehir, Malatya, K. Maraş, Mardin, Muş, 
Nevşehir, Niğde, Ordu, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, 
Tunceli, Urfa, Uşak, Van, Yozgat. 

2. 3.7.1981 BAKANLAR KURULU KARARI 
İLE TEESFİT EDİLEN İLLER (25 İL) 

I. Derecede öncelikli İller (20 il) : 
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Adıyaman, Ağrı, Bingöl, BMis, Diyarbakır, Elâzığ, 
Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, 
K. Maraş, Malatya, Muş, Siirt, Sivas, Tunceli, Urfa, 
Van, Mardin,: 

II. Derece Öncelikli (ti (5 ti) : 
Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop, Yozgat. 
3. 21.7.1984 BAKANLAR KURULU KARARI 

ÎLE TESPİT EDİLEN İLLER (25 İL) 

I. Derecede öncelikli İller (10 11) : 
Ağrı, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkâri, Muş, 

Siirt, Tunceli, Kars, Van. 

II, Derecede Öncelikli 11 (17 İl) : 

Adıyaman, Artvin, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, 
Erzurum, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Sivas, 
Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, 
Yozgat. 

4. 12.12.1984 BAKANLAR KURULU KARARI 

İLE TESPİT EDİLEN İLLER (28 İL) 
I. Derecede öncelikli İller (13 İl) : 

Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gü
müşhane, Hakkâri, Kars, Mardin, Muş, Sürt, Tunce
li, Van. 

II. Derecede Öncelikli İller (15 İl) : 
Amasya, Artvin, Çankırı, Çorum, Elâzığ, Erzin

can, Erzurum, Kastamonu, Malatya, Kahramanmaraş, 
Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat. 

'İlk defa 1968 Program Kararnamesi ile tespit 
edilen Kalkınmada öncelikli Yöreler Kapsamı, Me
rin ekonomik ve sosyal gelişmişlik seviyeleri göz önün
de bulundurularak zaman .içerisinde değerlendirilmek
te ve Bakanlar Kurulunca yeniden tespit edilmek
tedir,-

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
1980 - 1984 yılları arasında yurdumuza transfer edi
len işçi dövizlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'in yazılı cevabı (7/369) 

/işçi Dövizi 
Yılllar ((Milyon $) 

1980 2 0711' 
mi 2 490 
1982 2 '187 
1983 1 554 
1984 ,1' 881 

Türküye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalban'toğlu 
Erzurum 'Milletvekili 

Soru 1, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 yıllarında 
işçi dövizlerinden yurdumuza transfer edilen miktar
ları ve kişi başına döviz transferleri kaçar dolardır? 

Soru 2. İşçi tasarruflarının yurdumuza transferi 
için ne gibi önlemler düşünülmektedir? 

Soru 3. işçilerimiz yurt içinde kurulan fabrika
lara ortak edilemez mi? Yahut satacağınız KİT fab
rikalarını yurt dışındaki işçilerimize satmak neden 
düşünülmüyor? 

Soru 4. 'İşçi dövizi transfer akışını etkileyen Al
man Hükümetinin 624 Mart Yasasına karşılık ne gi-
bii önlemıler alınmıştır? 

TC 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı ili . 3 . 1985 
Sayı : 002/0759 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
llllg'i : a) Türkiye Büyük Mi'İlet Meclisi Başkanlı

ğının 13.2.1985 tarih ve 7/369-27564111/18 saydı ya
zısı, 

b) 'Başbakanlığın 19.2.1985 tarih ve 
li8/Ö16-617/dl672 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazıları ile Sayın Başbakanımız adına ta
rafımdan ceVapılandırı'lma'sı tensip olunan Erzurum 
IM'illetvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı so
ru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

(Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
İKaya Erdem 

Devlet IBakanı ve Başbakan 
Yardımcısı 

Erzurum Mlille'tvefcili Hilmi Nalbantoğlu'nun Ya
zılı Soru önergesi cevabıdır. 

1. 11980 yılından bu gjüne kadar yurda gelen işçi 
dövizleri bu dövizlerden işçi başına düşen miktar aşa
ğıda gösterİlmiştür : 

lîşçi Başına 
(İşçi Sayısı Döviz Transferi1 

»818 866 2 329,9 
1837 866 2 971.8 

1 300 128 ^ 1 Ö8S2.Iİ 
1 086 1Ö2 il 430.9 
1 015 544 1 853.2 
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2, 770 610'u Avrupa ülkelerinde, 222 9341ü Af- j 
rika ülkelerinde, (120 000'd Suudi AralbİstanMa, I 
75 500'ü-Libya'da olmak üzere) Dünya'nın çeşüitli ül- I 
kelerinde 1 015 544 Türk işçisi bulunmaktadır. Bu I 
işçilerimizin 1980 yılından bu yana yilar İtibariyle ül- 1 
kemize gönderdikleri dövizler ve bu dövizlerden işçi I 
başına düşen mlik'tar yukarıda beMrtİlrn'iş'tör. I 

Sadece bu rakamlara bakılarak bir değerlendirme I 
yapılacak olursa 1983, 1984 yıllarında işçi dövizi gir- I 
dilerinde önemli ölçüde azalma olduğu, kanaatine va--1 
rıla'biiir. Anea'k, bu rakamlara Türkiye Cumhuriyet I 
Merkez Bankası'ndaki Kremdi Mektuplu Döviz Tev- I 
Tdiia!t Hesabı ile diğer bankalardaki döviz hesapları da- I 
'hil değildir. ÖzelMlkle 1984 yılında bu hesaplarda I 
önemli ölçüde artmalar olmuştur. Diğer taraftan, I 
29.12.1983 tarihinde Türk Parasının Kıymetini Koru- I 
ma Mevzuatında yapılan bir değişiklikte, Türkiye' I 
deki'kişilerin, beraberlerinde döviz buUun'durmıalarnnın I 
serbest bırakıldığını ve Türkiye'de- yerleşik kişilerin, I 
dinarda yerleşik kişilerden, Türkiye'de yapacakları iş- I 
lemler nederiiyle döviz kalbuıt etmelerim'in serbest ha- I 
îe getirildiğini de unutmamak gerekir. I 

©u hususlar göz önünde bulundurulduğunda 1983 I 
ve özellîkle 1984 yılında ülkemize' gelen işçi dövizle- I 
rinde önemli ölç'üde artma olduğu anlaşılacaktır. Dö- I 
viz rezervlerîmizdın giderek artması da bunu göster- I 
mestedir. I 

Alınacak önlemlerle de işçi tasarruflarının yurda I 
aktarılması yanında, bu işçilerimizin çalıştıkları ülke- I 
terdeki sosyal durumlarının ve itibarların yükseltil- I 
mes'ine çalışılacaktır. I 

©u konuda alınması düşünülen tedbirleri de şu şe- I 
kilde sıralamak mümkündür : I 

a) Her şeydert önce konu bir devlet politikası I 
düzeyinde düşümü'lmektedir. I 

b) Bu konudaki politikaya göre yurt dışındaki iş- I 
çi potansiyelimizi muhafaza etoek esas olmakla bir- I 
lİkte, uzun vadeli bir perspektif içinde ve işçilerimi- I 
zîn kendi arzuları ile geri dönüşlerine karşı çıkılma- I 
yacakte. I 

c) Geri dönüşe özendirici veya zorlayıcı her tür- I 
lü tedbire karşı çıkılacak, işçMerimizin Ortak Pazar I 
Ülkelerinde serbest dolaşımı mutlaka sağlanacaktır. ı 

d) İşçilerimiz, çalıştıkları ülkelerdeki sigorta ku* I 
rumtarıridan primlerini geri almaları suretiyle emekli- I 
ilik haklarını kaybetmemeleri hususunda ikna edile- I 
çekti;. I 

Bumda başarı sağlanamadığı takdirde, işçilerimizin I 
yabancı sosyal sigortalarımda birikmiş olan primleri- 1 

nin Türkiye'de ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarına 
transferi için çalışılacaktır. 

e) işçilerimizin benzer alacakları için de aynı 
yola gidilecektir. 

f) İşçi tasarruflarının yurdumuza aktarılması 
konusunda alınacak tedbirlerin geri dönüşü özendire
cek mahiyette olmamasına özen (gösterilecek ve yur
da gelecek işçi dövizlerinin ülke ekonomisine eoflas-
yonlîst bir baskı yaratmadan enjek'te edilmesini müm
kün kılacak tedbirler alınacaktır. 

3. Yurt dışında çalışan işçilerimizin, yurt için
de kurulan fabrikalara ortak olmalarını engelleyen 
hiç bir mevzuat bulunmamaktadır. Aksine, yurt dı
şındaki işçilerimizin ülkemizde şirket kurmalarını ve
ya kurulu şirketlere ortak olmalarını sağlamak ama
cıyla. her türlü özendirici tedbir alınmakta ve bu şe
kilde kurulacak şirket veya ortaklıklara çeşitli avan
tajlar sağlanmaktadır. 

Ülkemizde, yurt dışındaki işçilerimiz tarafından 
kurulmuş veya ortaklarınım çoğu yurt dışındaki işçi
lerimizden oluşan 224 şirket bulunmaktadır. 

Eğer yurt dışındaki İşlilerimizin ortak edilip edil
meyeceği sorulan fabrikalar yurt içinde doğrudan doğ
ruya devlet tarafından veya devletin iştirakiyle kuru
lan' fabrikalar ise, bu fabrikalara yurt içindeki İşçi
lerimiz veya diğer vatandaşlarımız iştirak ettirildiği 
takdirde, bu fabrikalara yurt dışındaki işçilerimizin 
de serbestçe iştirak edebilecekleri ta!bİidir., 

(KİT fa'hrikalarırun satışının söz konusu olması ha
linde de durum aynıdır. 
^ 4. Federal Almanya'da, bir. işverene bağlı ola

rak çalışanları tasarrufa özendirmek amacıyla alınan 
Önlemlerden bir bölümü «(Servet Edinme Kanunu» ile 
yürürlüğe konulmuştur. 

Adı geçen kanunda yer alan temel yardım sistem
lerinden biri de «624 Mark Sistemi» dir. 

ıBu yardım sisteminden ancak, bir işverene bağlı 
olarak çalışanlar yararianalbilmektedir. Sisteme göre, 
bir işverene bağlı olarak çalışan işçi veya memur her 
ay belli bir miktar parayı hesaba yatırmaktadır. An
cak, sistemin özeliği ve yararı, ilgili hesaba, işçi veya 
memur adına her ay işçi ve memurun yatırdığı mik' 
tarım çok daha fazlasının işveren ve sigorta kurumla
rı tarafından yatırılıyor olmasıdır. Belli bir sürenim 
sonumda ise hesapta biriken paranın tamamı toptan 
işçi veya memura ödenimek'tedir. 

Bu durumda 624 Mark Kanununun işçi dövizi 
transfer akışını menfi olarak etkileyen bir yönü bu-
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lünmamaktadır. Aksine 624 Mark Sistemine dahil bir 
işçinin, sürenin sonunda toplu olarak alacağı parayı 
TiirkiyeVe aktarması sağlamabildiğ; takdirde bu sis
tem, işçi dövizi transfer akışını müspet olarak etki
leyecektir. Bu nedenle, Federal Alman Hükümeti'nin 
624 Mar'k Kanununa karşılık alınacak önlemler 
mümkün olduğu kadar çok sayıdaki işçimizin bu sis
teme girmelerini sağlamak olmalıdır. 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, köy muhtarlıklarına dış ülkelerde çalışan işçite-
rimizce bağışlanan otolara ilişkin İçişleri ve Maliye 
ve Gümrük Bakanlarından sorusu ye Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı ce
vabı (7/381) 

Türkiye Büyük Millet Meclis1! Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı ve Maliye 

ve Gümrük Bakanı tarafıridan yazılı olarak cevaplan
dırılmasına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum (Milletvekili 
Soru 1. IKöy mühtarlıklarınca köy hükmü şahsi

yeti (tüzelkişiliği) adına, dış ülkede çalışan işçilerimiz-
ce yapılan oto bağışları nedeniyle, hangi cins otolar 
ve ne miktarda ülkemize girmiştir? 

ISoru 2, ıBu otolar halen kimlerin elindedir? Muh
tarlık tüzelkişiliğinde k'öy İhtiyaçları için mi çalışmak
tadır, yoksa ticarî ımaksatla mı çalıştırılmaktadırlar? 

Soru 3. Ticarî maksatlı çalıştırılanlardan her yıl 
temin ettikleri gelirler köy bütçelerine geçirilmiş mi
dir? Yoksa o yıllarda ki muhtarların gelirin© mi ka
tılmıştır? 

'Soru 4. İBu vasıtaların yurda girişi nedeniyle uy
gulanan gürnrük muafiyeti miktarı kaç TL. dır? 

iSoru 5. ıBu vasıtalar nddenüyl'e eski ve yeni muh
tarlar arasında şu arıda ihtilaf olan kaç muhtarlık 

'vardır? 
TC 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 4 . 3 . 1985 

Muaf. Şb. Md. K./9 
Sayı : H94/94-A4T94 (85) 

Konu : Muaf. Otomobiller 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13.2.19185 günlü, 7/381.2772/M63 sayılı 
yazınız, 

lîgi'de kayıtlı yazınız ve eki incelendi:. 
1. 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8/2-b mad

desine" göre yurt dışında çalışan vatandaşlar tara-

' fından köy tüzelkişiliklerine bağış yoluyla her türlü 
araç ve gerecim muafen hibesi uygun bulunmakta 
iken, Gümrük Kanununda değişilkllik yapan 20.2.1983 
günil'ü 2817 sayılı kanunla değişik 8/2-b madtiesine 
göre, köy tüzelkişilikleri adına muafen binek otomo
bili .ithali mümkün bulürimarnakta'dır. 

% Bu yasal değişiklikten önce gerçekleştirilen 
otomobil hibe işlemleri ile ilgili teklifler İçişleri' Ba
kanlığımın ön incelenmesi stonralsm'da Bakanlığıoıız& 
intikal ettiritodkte ve sbnucuridan yine anılan Bakan
lığa bilgi- verilmekte idi. 

Bu duyuru yazımızda hibe konusu otomobillerin 
ilrhal maksadı Ve yeri dışımda değişik maksatlarla kul
lanılmasını önlemek üzere gerekli takiplerin yapılma
sı bu Bakanlığa 'bildirilmektedir. 

3. Bu araçların ticarî kazanç elde etmek ama
cıyla çalıştırılîması veya başkasının kullanımına bırakıl
ması kanunen mümkün değildir. Bu gibi durumlara 
teşebbüs edenler hakkında ise, 19118 sayılı kanunun 
ilgili hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. 

4. Bu itihal şeklinde herhangi bir vergi tahak
kuku yapılmamakta ve dolayısıyla toplam bir rakam 
beürlenmeside mümkün bulunmamaktadır. 

5. Söz konusu otomobiller ile ilgili olarak eski 
ve yeni muhtarlar arasında Bakamhğımıza intikal 
eden bir ihtilaf mevcut değildir. 

Esasen hibe işlemini takiben konunun bütünlüğü 
ile ibişleri Bakanlığını ilgilemdirdiğ'ini bilgilerine arz 
eklerim* 

~T Ahmet Kurtcebe AUptemoçin 
•Maliye ve Gümrük Bakanı 

6. —Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
1980-1984 yılları itibariyle bazı vektördeki ekonomik 
göstergelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Edrem'in ya
zılı cevabı (7/385) 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük, Sanayi 
ve Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları ta
rafından yazılı alarak cevaplandırılmasına aracılığını
zı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Brzuınutm Milletvekilli 
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Soru 1. 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 yıllarındaki 
ithalatımız miktarlarının hammadde ve yatırını mal
larına ödenen miktarları ve bunların .% oranları ne 
miktarlardadır? 

Soru 2. 1981, 1982, İ983, 1984 yıllarında tedavül
deki para miktarları ne kadardır? Bu yıllarda Merkez 
Bankasınca ne miktar para basılıp piyasaya sürül
müştür? 

Soru 3. Aynı yıllarda gayri safi milî hâsıladaki 
artışların' oranları ne kadardır? 

a) Tarımda pay yüzdesi nedir?' 

b) Sanayiin pay yüzdesi nedir? 

Soru 4. Aynı yıllarda işsizlerin nüfusumuza göre 
oranları j % kaçtır? Ve miktarları ne kadardır? 

TC 
Devlet Bakanlığı 

'Başbakan Yardıırncılliğı 11 Mart 1985 
Sayı : 002/0588 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı

ğının 13.2.1985 gün ve 7/385-2776-11167 sayılı yazısı. 
'b) Başbakanlığın 19,2.1985 gün ve K.. K, Gn. 

Md. .18/106-625/01701 sayılı yazısı. 
İlgi (b) yazıları ile Sayın 'Başbakanımız adına ta

rafımdan cevaplandırılması tensip olunan Erzurum 
Milletvekili Sayın Hilmi Nal'bantoğlu'nun yazılı soru 
önergesinin ceva'bı ilişikte sunulmuştur. 

'Bilgilerinizi ve gereğini arz ederimy 
Kaya: Erdem 

Devlet Bakanı ve 
'Başbakan Yardımcısı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal'bantoğlu'nun Yazılı Soru önergesi Cevabıdır 

1. 1980, 1981, 1982, 1983 ve 1984 yıllarındaki İthalatımız içinde hammadde ve yatırım malarına öde
nen miktarlar ve bunların yüzde payları aşağıda sunulmuştur. 

1980 
((Milyon Dolar) 

;%Pay 1981 % Pay 1982 % Pay 1983 
(X) 

ı% Pay 1984 |%Paıy 

İthalat 
Hammadde 
Yatırım Mallan 

X909 
6.158 
1.581' 

100 
78 
20 

8.933 
6.547 
2.207 

100 
V3 
25 

8:843 
6.337 
2.323 

100 
72 
26 

9.235 
6.675 
2.317 

100 
72 
25 

10.757 
7.624 
2.659 

100 
71 
125 

(X) Geçici 

2. 1980, 1981, 1982, 1983 ve 1984 yıllarındaki emisyon aşağıda sunulmuştur. 

1980 
(Milyar TL.) 

1981, 1982 1983 1984 (X) 

EMİSYON 278,6 
<X) 28 Aralık 1984 Cuma günü itibariyle. 

386,4 524,7 730,5 918,9 

3. 1980, 1981, 1982, 1983 ve 1984 yıllarında alıcı fiyatlarıyla GSMH'nın 168 fiyatlarıyla (reel olarak) 
artış oranları aşağıda sunulmaktadır. 

% DEĞ1§ME 
1981! 1982 11980i 1983 1984 (X) 

GSMH —"1,0 4,1 4,5 3,2" 5,7 
Söz konusu yıllarda 1968 fiyatlarıyla GSMH içinde tarım ve sanayi kesimlerinin payları ise : 

1980 19811 1982 1983 1984 (X) 

TARIM 
'SANAYİ 

(X) Geçici 

22,0 
19,9 

21,1 
20,4 

21,5 
20,5 

20,7 
21,3 

20,3 
22,1 

— 38 — 
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4. 1980, 1981, 1982, 1983 ve 1984 yıllarında işsizlerin toplam sivil işgücü arzı içindeki oranları aşağıda 
sunulmuktadır. 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Toplam 
İşgücü 

Sivil 
Arzı 

17 0163 
17 297 
17 533 
17 773 
18 061; 

İşsiz 
Sayısı 

2 532 
2 629 
2 731 
2 861 
2 970 

% Pay 

- 14,8 
15,2 
15,6 
16,1 
16,5 

!(IBin Kişi) * 
Tarımda gizli işsizlik 

Hariç işsiz sayısı 

1 832 
1 929 
2 066 
2 196 
2 305 

% Pay 

10,7 
11,1 
11,8 
12,4 
12,8 

Not : DPT V. Beş Yıllık Kalkınma Planından alınmıştır. 

7. — İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Has-
türk'ün, Kapıkule davasında yargılanan bazı sanık
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Âlptemoçin'in yazılı 
cevabı (7/4M) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Turgut 

Özaî tarafından yazıttı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz edenim, 

Y. İhsan Hasitürk 
itsUanbul /Milletvekili 

1. Halen Kapıkule davasında yargılanan sanık
lardan, Aıta Mengi, tfhsan Kılıç, AHtan Kocabaş ve Ta
hrir Arslan isimli gümrük görevlilerinin altanrcıaların-
da Sayın Bakan Sudi Türel ile Anap Burdur Millet
vekili Feithi Çelikbaş'ın Itavassuitları olmuş mudur? 
ıBu konuda sanıkların soruşturma sırasında herhangi 
bir beyanları olmuş mudur? Ölmüş ise 'bu beyanın 
doğruluğu iaraşitırılmış mıdır? 

2. Aynı dava sanıklarından Doğan Akın'ın ifa
desinden bazı mMetvekfflerinin sanık gümrük me
murlarının atanmalarında aracı olduklarını beyan 
ettiği doğru müdür? Doğru dse bu beyan üzerine 
herhangi bir İşlem yapılmış mıdır? 

3. .Kapıkule'de ele geçirilen dövizin sahiple
rinden olduğu ileri sürülen Naser Dedeoğlu ile bir
likte zimmete geçirilen dövizi geri aimıak üzere sa
nıklarla ıtemasıta bulunan bir milletvekili var mıdır? 
Böyle bir milletvekili mevcut ise ismini açıklamanız 
mümkün müdür? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Ankara 
Öka : Sor. Şb. 7/Uy. 

Konu : 310000/873 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îstJanbul Milletvekili Yimaz İhsan Hastürk'ün 

Sayın Başbakanımıza yönelıtltiği yazılı soru önergesine 
cevabımız aşağıya çıkarıflmışltır. 

S. 1-
C. 1. Halen Kapukule davasında yargılanan sa

nıklardan, Aıta Mengi, İhsan Kılıç, Atan Kocabaş 
ve Tahir Arslan'ın açık ve gizli sicil dosyalarının 
incelenmesinde, Sayın Bakan Sudi Türel ve ANAP 
Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın adı geçenlerin 
aıtaımalaonda ıtavassuitları olduğuna ilişkin bir bil
gi ya dıa belgeye raısıtlanılmamışitır. 

Bu konuda sanıkların yargılanmaları halen An
kara Sıkıyönetim Komutanlığı 4 numaralı Askerî 
Mahkemesinde devam ettiğinden gerek sorgulama 
sırasında, gerekse mahkemede verdikleri ifadeler 
tarafımıza intikal etmemiştir. 

Yukarıda adı geçen şahıslar halen tutuklu-olduk
larından Müfettişlerimizce yürütülmekte olan soruş-
turma sonuçlandırılamamaktadır. 

S. 2 -
O. 2. Sanık Doğan Afcinlin gerek sorgullaması 

sırasında gerekse mahkemede verdiği ifade resmen 
Bakanlığımıza intikal etmemiştir. Müfettişlikçe yü
rütülen idarî soruşturma halen devam etmektedir. 

— 39 — 
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S. 3. -
C. 3< Böyle bir Milletvekilinin olup olmadığı 

bilinmediğinden açıklaması da mümkün değildir. 
Arz ederim. 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Sigortalı çalışan işçilere ilişkin sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli' 
nin yazılı cevabı (7/403) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güven

lik Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

'Erzurum Milletvekili 
Soru 1. Türkiyemizde 1980 yılından heri yıllar 

itibariyle sigortalı işçi sayıları ne kadardır? 
Soru 2. 1980'den itibaren yıllar itibariyle her yıl 

iş kazası geçirenlerin sayıları ile bunlardan ölenlerin 
veya sakat kalanların miktarları ne kadardır? 

Soru 3. Bu sayıların sigortalı işçi -sayılarına gö
re yüzde oranları ile ölü ve saaktların işkazası geçi
renlere göre yüzde onanları nedir? 

Yıl Kamu özel 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
(tahmini) 

793 958 
752 218 
740 992 
742 796 
750 000 
760 000 

1 410 849 
1 475 221 
1 523 796 
1 534 449 
1 600 000 
1 680 000 

Sanayileşen ülkemizde, çalışanlar bakımından en 
önemli, meselelerden birisi İş Kazalarıdır. Kaza, ih
mal, tedbirsizlik, dikkatsizlik veya herhangi bir işte 
ehliyetsizlik sebebiyle âni olarak ve arzu edilmeden 
meydana gelen maddî ve manevî büyük kayba veya 
üzüntüye sebep olan İş Kazalarının önlenmesi hiç 
şüphesiz Devlet, işveren ve işçilerin yakın işbirliğini 
gerektirmektedir. 

Ülkemizde sanayinin yeni inkişaf etmesi, maden
cilik, inşaat ve taşıma işkollarının kendine has özel
likleri, küçük işletme tipinin çok oluşu, sanayi işçi
sinin çoğu kez eğitimsiz ve vasıfsız olarak, tarım 
sektöründen sanayii sektörüne intikal etmesi, ileri 
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Soru 4. İş kazası geçirenler oranı yüksek görü
lüyor veya yıldan yıla yüzde oranı artıyor görülü
yorsa bu artışı önlemek için ne gibi önlem alınmalı
dır? Düşünülmekte midir? 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 8.3.1985 
Sayı : SGK-0175/35-3252-017549 

Konu : Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
ifadeli, 27 Şubat 1985 tarih ve 7/403-2893/11725 sa
yılı yazınız. 

Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu'nun si
gortalı çalışan işçiler ve işkazaları ile ilgili Yazılı So
ru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

4792 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Sosyal 
Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, bir hizmet ak-
tine istinaden bir veya bir kaç işveren yanında ça
lışanlara, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 
tespit edilen, uzun ve kısa vadeli siogrta kollarında 
sosyal 'güvenlik hakkı sağlamaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi sigortalı işçi 
sayısı yıllar itibariyle şu şekildedir. 

Kadın 

181257 
199 364 
198 640 
212 926 
214 000 
222 000 

Erkek 

2 023 550 
2 029 075 
2 066 148 ' 
2 114 319 
2 136 000 
2 218 000 

Toplam 

2 204 807 
2 228 439 
2 264 788 
2 327 245 
2 350 000 
2 440 000 

teknolojik makine cihaz, alet ve edevatlara layikiyle 
intibak edememesi gibi faktörler ülkemizde meydana 
gelen İş Kazalarının başlıca sebeplerini meydana ge
tirmektedir. 

Bakanlığım Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki, 
9.1.1985 tarih ve 3146 sayılı Kanunun 2/g mjaddesi 
«İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak tedbirleri 
almayı» Bakanlığıma bir görev olarak vermiştir. 

Ülkemizde ki iş kazalarının sebepleri araştırıldı
ğında üç esast ana faktör tespit edilmiştir. 

1. önüne geçilemeyen sebepler, tabiat afetleri, 
zelzele vb. gibi) 
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2. Emniyetsiz durum "'.„•-'"̂  
3. Kişilerin emniyetsiz hareketleri ve çevre şart

ları, 
Bu sebeplerden de anlaşılacağı üzere iş kazaları

nın önlenmesinde en önemli iki husus, eğitim ve de
netim konusudur. 

Bakanlık olarak 1475 sayılı İş Kanunu ve bu 
Kanun hükümlerine istinaden yürürlüğe konulan Tü
zük hükümleri çerçevesinde, iş kazalarının önlenmesi 
için, eğitim ve denetim konularına büyük önem ve
rilmektedir. 

Bakanlığımız ünitesi 1SGÜM (İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Merkezi) teknik ve eğitici elemanları, ya
pılan yıllık programlar dahilinde, düzenlenen semi
nerler ve işyeri toplantıları ile işverenlerin ve işçile
rin, iş kazası yönünden eğitimleri nazarî, ve tatbikî 
olarak sağlanmakta, alınması gereken önlemler belir
tilmekte ve kullanılması zaruri olan aletler tanıtılarak 
bunların teminine çalışılmaktadır. 

Ayrıca, 'bağlı kuruluşumuz Yakın ve Orta Doğu 
Çalışma Eğitim Merkezi olarak, iş kazaları sebepleri 
ve alınması gereken tedbirler 'bakımından, Uluslara
rası Çalışma Teşkilâtı (IUO) nın yakın desteği ve 
üniversiteler, İşçi ve işveren konfederasyonları ile 
yapılan işbirliği çerçevesinde, bu konuda işyerleri ba
zında eğitim 'çalışmalarına"ağırlık.verilmektedir. 

Bu çalışmaların ülke çapında yaygınlaştırılmasını 
temin bakımından özellikle Televizyon ve Radyo gibi 
görüntülü ve sesli yayın vasıtalarından da geniş öl
çüde yararlanılarak iş kazalarının önlenmesinde işçi 
ve işverenin eğitiminin sağlanması amaçlanmaktadır. 

İş kazalarının önlenmesi hususunda Bakanlığımız
ca yapılan diğer bir çalışma da denetimdir. Bakan
lığımız kuruluşu İş Teftiş Kurulu'nun İş Müfettişi, 
İş Güvenliği 'Müfettişleri kanalı ile yeni kurulan iş
yerlerinin, kuruluş sırasında, (bina ve makine, cihaza 
lar olarak) doğması muhtemel iş kazalarının önlen
mesi için Tüzükte belirtilen talimatlar gereği dene
timi yapılarak, gerekli ve düzenleyici tedbirlerin alın
ması sağlanmakta, ayrıca yıllık periyodik denetim
lerle işyerlerinde iş kazaları bakımından sakıncalı 
görülen 'hususlar tespit edilerek gerekli tedbirlerin 
işverenlerce yerine getirilmesi temin edilmektedir. 

Bakanlığımızca yürütülen diğer bir hizmette Sos
yal Güvenliktir. Sosyal Sigortalar Kurumu, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre, iş 
kazasına uğrayan sigortalılara, sağlık teşkilâtı ile 
modern sağlık cihazlarıyla, sağlık hizmetini yerine 
getirmeye çalıştığı gibi iş kazasına uğrayan sigortalı 
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veya sigortalının geride kalan dul ve yetimine sos
yal güvenlik hakkı sağlamaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre tes
pit edilen yıllar itibariyle Tş kazaları, sürekli işgöre-
mezlik ve ölüm olayları şu şekildedir. 

Sürekli 
Yıllar Işkazaları İş göremezlik Ölüm 

1980 160 590 2 548 1 356 
1981 166 676 2 689 1 473 
1982 147 517 2 043 1 053 
1983 ,144 426 2 695 1 347 
1984 140 000 2 700 1 600 

İş kazası sayısının Sigortalı işçi sayısına göre 
oranı; 

1980 yılı için :% 7,28; 
1981 yılı için % 7,49; 
1982 yılı için ;% 6,51; 
1983 yılı için % 6,20; 
1984 yılı için ı% 5,95; 
İş kazası sonucu sürekli işgöremezlik geliri ile 

ölüm sayılarının, iş kazası sayısına oranları; 

Yılı 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Sürekli 
iş göremezlik 

% 1,58 
!% 1,61 
'%• 1,38 
% 1,86 
% 1,92 

ölüm 

% 0,84 
% 0,88 
% 0,71 
% 0,93 
% 1,14 

olarak gerçekleşmiştir. 
A'rz ederim. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, özel sosyal güvenlik kuruluşlarına ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ka
lemli'nin yazılı cevabı (7/405) 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güven

lik Bakanı, tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

41 — 
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Soru 1. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Ku
rumu ve Bağ-Kurdan başka, bankalar, özel şirketler 
gibi kuruluşlarında kurdukları sandık ya da sosyal 
güvenlik müesseseleri hangileridir? 

Soru 2. Bütün bu sosyal güvenlik müesseseleri
nin uyguladıkları güvenlik sistemleri ve sağladıkları 
sosyal yardımları nelerdir? (ayrı ayrı detaylı bilgi 
verir misiniz?) 

Soru 3. Bütün bu güvenlik kuruluşlarının uy
guladıkları güvenlik sistemleri ile sağladıkları sosyal 
faydaların farklılıklarını gidermek uygun olmaz mı? 

Soru 4. özel emekli sandıklarını kaldırmayı ya
rarlı bulur musunuz? ((Zira sosyal güvenlik sistemle
rindeki farklı emeklilik, tedavi ve sosyal fayda va
tandaşları birbirine düşüren, birbirine özendiren, kıs
kandıran ve eşitlilik ilkesini zedeleyen durum yarat
maktadır.) . 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 8.3.1985 
Sayı : SGK-0175-36/3253 

017551 
Konu : Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
ifadeli 27 Şubat 1985 tarih ve 7/405-2895/11727 sayılı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun özel 
sosyal güvenlik kuruluşlarına ilişkin Yazılı' Soru 
Önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 
20 nci maddesi; 

«GEÇİCİ MADDE 20. — Bankalar, sigorta ve 
reasürans şirketleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, 
borsalar ve bunların teşkil ettikleri birlikler persone
linin malullük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yap
mak üzere, bu kanunun yayımı tarihine kadar 'tesis 
veya derndk olarak kurulmuş bulunan sandıklar bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay 
içinde : 

a) İlgili bulundukları banka, sigorta şirketi, 
reasürans şirketi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, borsa 
veya bunların birliklerinin 'bütün personelini kapsa
yacak, 

b) Bu personelin, iş kazalarıyla meslek hastalık
ları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm, eş-
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lerinin analık^ eş ve çocuklarının hastalık hallerinde, 
en az bu kanunda belirtilen yardımları-sağlıyacak, 

c) Sandıkların statülerine tabi personelin bu mad
de şümulüne giren banka, sigorta şirketi, reasürans 
şirketi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, borsa veya bun
ların birliklerinden birinin diğerine geçmesi halinde 
bu gibi personelin kendi sandıklarındaki müktesep 
haklarının da diğer ilgili sandığa veya aralarında ku
racakları müşterek bir sandığa İntikalini temin ede
cek, 

Birer tesis haline getirildiği ve bunu tevsik eden 
statülerini, bu Kanunun yayımı tarihinden en geç altı 
ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
verdikleri takdirde, bu teşekküllerin ve sandıkların 
personeli işbu kanunun uygulanmasında sigortalı sa
yılmazlar. 

Şu kadar ki, bu sandıkların statüleri ve statü de
ğişiklikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın
ca onaylanmak suretiyle tekemmül eder. Malî du
rumları da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye ve 
Gümrük, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca müşte
reken kontrol ve murakabe edilir. Malî durumları
nın kontrol ve murakabesi sonunda alınmasına bu Ba
kanlıklarca müştereken lüzum gösterilecek tedbirleri 
sandıklar ve ilgili bulundukları teşekküller yerine ge
tirmekle yükümlüdür. 

Sözü edilen sandıkların mevzuatına tabi olarak 
geçen hizmetler ile emekli sandıkları Kanunlarına 
veya malullük ve ölüm sigortalarına tabi olarak ge- • 
çen hizmetler, yazılı istek halinde, 5.1.1961 tarihli 
228 sayılı Kanunun aylık bağlanmasına ilişkin esas
ları dairesinde birleştirilerek tahsis yapılır.» hükmü
nü ihtiva etmektedir. 

'Bu hüküm gereği kurulmuş 25 adet banka, sigor
ta ve reasürans şirketleri, Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Borsalar, Sosyal Sigorta Sandığı bulun
maktadır. Bu sandıkların isim listesi ekte sunulmuş
tur. 

Sosyal Sigorta hakları bakımından sigortalı ve 
hak sahiplerine en az 506 sayjlı Sosyal Sigortalar 
Kanununda tespit edilen sosyal güvenlik haklarını 
sağlamakla yükümlü olan bu sandıkların tesis senet
leri ve değişiklikleri Bakanlığımızca onaylandığı gibi, 
malî durumları ve aktüeryal dengeleri, Bakanlığımız, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca müştereken denetlenmektedir. 
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1984 yılı istatistik! bilgilere göre 25 Sandığın 
sosyal güvenlik sağladığı, sigortalı ve diğer hak sa
hibi sayılan şu şekildedir. 

Sigortalı sayısı 77 636 
Sigortalı eş ve çocuk sayısı 151 822 
Emekli sayısı 13 228 
Emekli eş ve çocuk sayısı 26 295 
Dul ve yetim sayısı 3 986 
Plan tedbirlerine uygun olarak, Banka, Sigorta 

ve Reasürans Şirketleri ile Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Borsalar Sosyal Sigorta Sandıkları, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 26.5.1976 tarih 
1992 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile Sosyal 
Sigortalar Kurumuna devredilmiş ise de, Cumhur
başkanının sözkonusu Kanunun Anayasaya aykırı 
'bulunduğu gerekçesi ile 28.5.1976 tarihinde Anayasa 
Mahkemesine yapmış bulunduğu başvuru üzerine 
Kanunun ilgili -.maddesi, Anayasa Mahkemesinin 
25.1.1976 tarih ve Esas No : 1976/36 Karar No : 
1977/2 sayılı Kararı ile Anayasaya aykırılığı gerek
çesi ile iptal edilmiştir. 

Ancak, bazı Banka Sosyal Sigorta Sandıkları kı
sa bir süre sonra, kanunî vecibelerini yerine getire
meme durumuna düşmeleri dolayısıyla, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununda 26.8.1978 tarih ve 2167 
sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile tasfiye durumu
na düşen ı(lttihadi Millî T.A.Ş. (Personeli Emekli San
dığı) Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmiştir. 

Anayasamızın «'Sosyal Güvenlik Hakkı» başlıklı 
60 inci maddesi, 

«Madde 60. — Herkes, sosyal güvenlik hakkına 
sahiptir. 

Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri 
alır ve teşkilâtı kurar» 

hükmünü âmir bulunmaktadır. 
Belirtilen Anayasa hükmü gereğince Bakanlığı

mızca hazırlanan ve belirtilen sandıkların, Sosyal Si
gortalar Kurumuna devrini ihtiva eden Kanun Ta
sarısı, Danışma Meclisi gündeminde görüsülemeye-
rek kadük olmuştur. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer alan 
«Sosyal Sigorta kuruluşlarına Devlet tarafından süb
vansiyon yapılmayacaktır. Bu kuruluşların reorga-
nizasyonu sağlanacaktır.» temel 'ilkesi dahilinde, Ban
ka, Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Borsalar Sosyal Sigorta Sandık
larının, teşkilat ve «ağladıkları sosyal sigorta hakla
rını düzenleyen bir Kanuni tasarısı üzerinde Bakan

lığımızca yapılan çalışmalar son aşamaya gelmiş bu
lunmaktadır. 

Bu çalışmaları müteakip, Başbakanlığa sunulacak 
olan Tasarı, T.B.M. 'Meclisin de 'kabul edilerek, ka
nunlaşması ile Sigorta Sandıkları hukukî bir yapıya 
kavuşmuş olacaklardır. 

Arz ederim. . 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 

Banka Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları ve Borsalar Sosyal Sigorta San

dıkları Listesi 
1. Tam Sigorta A. S. 

Memur ve Hizmetlileri Emekli Sandığı Vakfı 
2. Millî Reasürans T.A.'Ş. 

Mensupları Emekli ve Sağlık Sandığı 

3. Türkiye Tütüncüler Bankası A. Ş. 
Memur ve Hizmetlileri Sosyal Sigorta ve 
Vardım Sandığı 

4. Türk'iye Vakıflar Bankası T.A.O. 
Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım 
Sandığı Vakfı 

5. Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası 
Memur ve 'Müstahdemleri Yardım ve Emek
li Vakfı 

6. Türk Dış Ticaret Bankası A. Ş. 
'Mensupları Emekli Sandığı Vakfı, 

7. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Me
murları 
Emekli Sandığı Vakfı 

8. Türk Ticaret Bankası 
Emeklilik Sandığı Vakfı 

9. Türkiye öğretmenler Bankası T. A. Ş. 
Emekli Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı 

10. Akbank T.A.Ş. 
Mensupları Tekaüt Sandığı 

11. ıPamukbank T.A.Ş. 
Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yardım 
Sandığı Vâkfı 

12. 'Doğan Sigorta A.Ş. 
Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emek
li Sandığı Vakfı 

13. Osmanlı Bankası 
Türkiye Personeli Emekli ve Yardım Sandığı 
Vakfı 

14. Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik Personeli 
Sigorta ve Emeklilik Sandığı 
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15. Türkiye iş Bankası A.Ş. 
Mensupları Emekli Sandığı Vakfı 

16. Eskişehir Bankası T.A.Ş. 
' 'Emekli Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı 

17. Türkiye Genel Sigorta A.Ş. 
'Memur ve 'Hizmetlileri Emeklilik ve Yardım 
Sandığı 

18. Tarım Kredi Kooperatifleri 'Merkez Birliği 
19. İstanbul Bankası 

Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı 
20. Anadolu Bankası A.Ş. 

Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı 
21. Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. 

Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı 
22. Şeker Sigorta A.Ş. 

'Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı 
23. Ankara Anonim Türk 'Sigorta Şirketi Memur 

ve Hizmetlileri Sağlık ve Emeklilik Sandığı 
24. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 

Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar
dım Sandığı Vakfı 

25. Şekerbank T.AJŞ. 
Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, işçi konutlarının yapımına ilişkin sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli' 
nin yazılı cevabı (7/4Ö6) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güven

lik Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılık etmenizi arz ve rica ederim. 

'Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. İşçi konutlarını yapmak için, Toplu Ko
nut Fonundan yararlanılarak, işçi kooperatif konut
larını, İmar Limited Şirketi, Emök İnşaat veya TİM-
LO gibi kuruluşlar eliyle yaptırmak mümkün olmaz 
m ı ? . • * 

Soru 2. Belli merkezlerde yukarki kuruluşların 
şirketleri kurulmak suretiyle hem toplu konutları hem 
Devlet memurları lojmanlarını, hem de afet konut
ları ve deprem konutlarını yapmaları daha uygun ol
maz mı? 

Soru 3. Bu kuruluşların meseleyi pratik bir şe
kilde, suiistimallere yol vermeden bir makro plan 
dengesi içinde Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir 
model içerisinde ele almasındaki zarurete inanıyor 
musunuz? (Zira : 30 Ekim 1983 Erzurum depremi 

nedeniyle hakikatte 1 600 000 - 1 800 000 TL mali
yetli konutlar 3 500 000 TL'na büyük yedi adet şir
ket eliyle yaptırılmış olup sonuçta 5 500 000 TL mik
tarında konut maliyeti elde- edilmiştir. Hem Devlet 
soyulmuş hem vatandaş haksız olarak 3-4 milyon 
fazla borçlandırılmış, soyulmuştur.) 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 8.3.1985 
Sayı : SGK-0175/37-3251 

Sayı : SGK-0175/37-3251-017550 

Konu : Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi- Başkanlığına 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar 'Dairesi Başkanlığı 
ifadeli 27 Şubat- 1985* tarih ve 7/406-2896/11728 sa
yılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, işçi 
konutlarının yapımına ilişkin Yazılı Soru Önergesi 
Bakanlığımca incelenmiştir. 

4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
değişik 20/d maddesinin; 

«Sigortalılar ile Kurumdan malûllük ve yaşlılık 
aylığı veya sürekli tam işgöremezlik geliri almakta 
olanlara konut yapımı için ve bu konutun birinci 
derecede ipoteği karşılığında gayrimenkul değerinin 
% 90 miktarında, ilgili yönetmeliğinde belirtilecek 
esaslar dahilinde en çok (20) yıl vadeli ikrazda bu
lunmak», 

Hükmü gereğince, Sosyal Sigortalar Kurumu si
gortalı ile emekli sigortalılara konut yapımı için kredi 
vermektedir. 

Günümüze kadar Sosyal Sigortalar Kurumunun 
konut kredisi ile ilgili istatistikî bilgileri şu şekilde
dir. 

Kredi açılan sigortalı sayısı : : 229 043 
S.S.K. Kredi iler yapılan konut sayısı : 190 598 
S.S.K. kredisi tahsi edilmiş inşaatı 

devam eden konut sayısı : 38 445 
Açılan kredi miktarı : 74 906 546 057— TL. 
Kredi limiti : 900 000— TL. 

Anayasamızın 57 nci maddesi, konut ihtiyacını 
karşılayacak tedbirleri almak ve toplu konut teşeb
büslerini desteklemek hususlarını Devlete bir görev 
olarak vermiştir. 

Devlet bu görevini, 2.3.1984 tarih ve 2985 sayılı 
Toplu Konut Kanunu ile yerine getirmiş bulunmak
tadır. 
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Belirtilen Kanun hükmüne istinaden yürürlüğe 
konulan Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetme
liği ile, toplu konut fonundan yararlanacaklar ile 
toplu konut 'kredisinin uygulanma şekilleri tespit edil
miştir. 

Bu yönetmelik hükümlerine göre Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, işçi, emökli, 
esnaflara, miktarı 1 750 000,— - 3 250 000,— TL. 
arasında olmak üzere, düşük faizli, uzun vadeli; 

1. Toplu konut alıcı kredisi; 

2. Konut alıcı kredisi; 
vermekle 'birlikte, işçi, emekli ve esnafların kurmuş 
bulundukları yapı kooperatiflerine de aynı miktar 
ve şartlarda, konut kredisi açmaktadır. 

Ayrıca, yönetmelikte konut' ve toplu konut yapım
cılarını teşvik amacıyla ve tespit edilen şartlar dahi
linde Toplu Konut Yapımcı Kredisi, Konut Yapım
cı Kredisi verilmesi öngörülmüştür. 

Sosyal Sigoftalar Kurumu bir sosyal güvenlik ku
ruluşu olarak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunda 
tespit edilen kanunî görevlerini en iyi şekilde yerine 
getirebilmek, sigortalı, emökli, dul ve yetimler ile hak 
sahiplerine sosyal güvenlik hakkını tam ve eksiksiz 
olarak sağlayabilmesi bakımından hizmet potansiye
lini ve malî imkânlarını aslî görevi olan sosyal gü
venlik alanına* yönlendirmek zorundadır. 

Hükümetimizce tespit edilen >bu hedef muvace
hesinde ve Sosyal Sigorta fonlarının daha kısa vadeli, 
daha rantabl sahalarda değerlendirilerek, emökli, dul 
ve yetimlerin asgarî geçim seviyesini sağlayacak bir 
gelir düzeyine ulaşmalarının temini esası dahilinde, 
Kurumca toplu konut yapımı veya yapan kuruluş
ların malî kaynak olarak desteklenmesi düşünülme
mektedir. 

Arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 

m M — 
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1 , 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

• 3 

SEÇİM 

• 4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 
mın, pancar ürününe uygulanan, fiyat farkına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/283) (x) 

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

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

4. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, Etibank'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/270) 

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

(x) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarıma sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

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

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

8. — Malatya Milletvekili Fahri Şahin'in, şeker 
ihracatı nakliye ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddia
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/278) \ 

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

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

11. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, şe
ker pancarı fiyatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/281) 

12. — izmir 'Milletvekili Durcan Emirbayer'in, tü
tün üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 

13. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 
maaşı ödeyen 'bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/290) 

14. —İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğüne' 
ün sosyal güvenceden yoksun olarak çalışanlara Mis
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/291) 

15. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, bakanlık irtibat 'bürolarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/292) 

16. — îs'taribul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sosyal Sigortalar Kurumunun prim alacaklarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/293) 

(Devatıu arkada) 



17. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

18. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Konaklar mevkii sanayi imar planına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/295) 

19. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Sı
kıyönetim Kanununa göre işine son verilen memur 
ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 2644 Sayılı Tapu Kanununun Değişik 26 

ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 

1 — 
Raporu (1/648) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 
8.3.1985) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6,1984; 9.10.1984) 

X 3. — Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
.Komisyonu Raporu (1/644) (S. .Sayısı : 257) (Dağıt
ma tarihi : 5.3.1985) 

4. — 2797 Sayılı Yargıtay Kanununa Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/645) (S. Sayısı : 259) (Dağıt
ma tarihi : 8.3.1985) . 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

>e-< -.«... 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 258 

2644 Sayılı Tapu Kanununun Değişik 26 ncı Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet 

Komisyonu Raporu (1/648) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 19.2.1985 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K. Gn. Md.18/101 -1/261/01331] 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET (MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«2544 sayılı Tapu Kanonunun Değişik 26 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname» bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca sureti ekte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. Turgut Özal 
Başbakan 

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN DEĞİŞİK 26 NCI MADDESİNE BÎR FIKRA EKLENMESİ 
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

. GENEL GEREKÇE 

Ziraat Bankasının kuruluşu hakkındaki 3202 sayılı Kanunda yer alan tarımsal kredıi işlernierinde T.C. Ziraat 
Bankasına teminat gösterilen gayrimenküllerin ipotek muamelelerinin söz konusu baraka tarafından hazırlana
cak borçlanma senetlerine dayanılarak tapu İdarelerine derhal! tescil edileceğine dair hüküm, yürürlükten kal
dırılmış bulunmaktadır. 

Bu sebeple yılda 3 milyar liralık ziraî kredi dağıtımında en az 200.000! ipotek işleminin resmî senete bağ
lanması mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Tapu Kanununun 26.4.1984 tarihli ve 3000 sayılı Kanunla değiştirilen ve konut, ihracat, turizm, sanayi, 
esnaf ve sanatkâr kredilerinde, teminat olarak gösterilen taşınmaz malların ipotek işlemlerinin, resmî senet dü
zenlemeden alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan sözleşmelere dayanılarak, tapuya tesciline imkân 
veren 26 ncı maddesüne, zaman ve kaynak israfını önlemek üzere, tarımsal kredi sebebiyle bankalar veya 
kamu kurum ve kuruluşları lehine teminat olarak gösterilen gayrimenküllerin ipotek işlemlerinde, de aynı 
işlemin yapılacağına dair fıkranın efcfenmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN DEĞİŞİK 26 NCI MADDESİNE ©ÎR FIKİRA EKLENMESİ 
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDA KARARNAMENİN ıMADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. —Kanunun 26 ncı maddesinde geçen tapu tescil İşlemlerine ilave olarak, tarımsal kredi sebebiyle 
bankalar veya kamu kurum ve kuruluşları lehine teminat olarak gösterilen gayrimenküllerin ipotek işlemlerinde 
de aynı usule uyulacağı hükme bağlanmaktadır, 

Madde 2, 3. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 



— 2 • — 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/648 
Karar No. : 62 

6.3. 1985 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

2644 Sayılı Tapu Kanununun Değişik 26 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş ge
rekçesi uygun görülerek, Kararnamede bulunan «Bu Kanun Hükmünde Kararname» ibareleri kararnamenin ka
nunlaşacak olması nedenli ile «Bu Kanun» şeklinde değiştirilmek sureti ile kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına, sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
İhsan Nuri Topkayâ 

Ordu 

Başkanvekili 
Ahmet llhami Kösem 

Malatya 

•üye 
Ö^gür JBarutçu 

Diyarbakır 

üye 
Hasan Alt ay 

Samsun 

Üye 
Sdlih Ahan 

Tekirdağ 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Akif Kocaman 

j Gümüşhane 

Üye 
Nejdet Naci Mimar oğlu 

Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. «ayısı : 258) 
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HÜKÜMETİN TEKLlfF ETTİĞIÎ METİN 

2644 Sayılı Tapu Kanununun Değişik 26 ncı Mad
desine bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname 

2644 Sayılı Tapu Kanununun 26.4.1984 Tarihli 
ve 3000 Sayılı Kanunla Değişik 26 ncı miaddesine bir 
fıkra eklenmesi; 2.2.1984 Tarihli ve 2977 Sayılı Ka
nunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar (Kurulun
ca 8.2.1985 tarihinde karaırlaşitırıilmıştır. 

MAÜDE 1. — 2644 Sayılı Tapu Kanununun 
26.4.1984 tarihli ve 3000 Saydı (Kanunla değişik 26 
ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Tarımsal kredi sebebiyle bankallar veya kamu 
kurum ve kuruluşları lehine teminat olarak ıgösterıMen 
gayrimenkulllerin ipotek işlemlerinde de bu usule uyu
lur.» 

'MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname, 
yayımı torihinde yürürlüğe girer. 

'MADDE 3. — (Bu Kanun Hükmünde IKarama-
me hükümlerini (Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

2644 Saydı Tapu Kanununun Değişik 26 ncı Mad
desine Bir. Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun 

Tasanâı 

MADDE 1. — Kararnamenin 1 inci ımıaddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu (Kanun hükümlerini IBakanlar 
Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M, N. Eldem 

Dışişleri iBakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. T. Titk 

Millî Savunma Bakanı 
Z. YavuztürM 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M., Aydın 

Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

. Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

mm^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 258) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 257 

Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /644) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 14 2 1985 

Sayı: K.K. Gn, Md. 18 j 101-1859101277 

TÜRKİYE BÜYÜK-MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.2.1985 tarihinde kararlaştı
rılan «Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Olağanüstü hal ilanım gerektiren muhtemel şiddet hareketlerinin köylerde veya çevrede ortaya çıkması 
hallerinde veya ne sebepten olursa olsun köylünün canına ve malına yönelik tecavüz hareketlerinin artması 
durumlarında, hu tür olaylara anında müdahale edebilmek maksadıyla, ilgili valinin teklifi ve İçişleri Bakan
lığının onayı ile «Geçici Köy Korucusu»nun görevlendMlebilmesi imkânı sağlanmalktadıra 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/644 28.2.1985 
Karar No. : 51 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı İçişleri Bakanlığı ve 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzun 28.2.1985 günlü 12 nci 
birleşiminde görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesinde yapılan maddî hata düzeltilerek 442 sayılı Köy Kanununun kabul tarihi 
18 Mart 1340 olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesiyle 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine eklenen fıkrada yer alan 
«net ücret» ve «net tazminat» iharelerindeki «net» kelimeleri, uygulamada herhangi bir karışıklığa meydan 



vermemek için metinden çıkarılmış ve bu kelime ile amaçlanan köy koruyucularına ödenecek ücret ve taz 
minatlanh ner türlü vergi ve resimden muaf tutulduğu açıkça 'belirtilmiştir. 

Tasarınm 2 nci ve 3 üncü maddeleri 'Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üze re saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Metin Üs tünel 

. Adana 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

İstanbul 

Üye 
Ali Askın Toktaş 

İzmir 

Üye 
Süleyman Çelebi 

(Mardin 

Baskanvekili 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Üye 
Kadri Al t ay 

Antalya 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Edirne 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
Salim Erel 

Konya 

Üye 
Vecihi Ataklı 

Şanlıurfa 
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HÜKÜMETTİN TEKLİF ETTtÖÎ METÎN 

t 

Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 18 Mart 1940 tarihli ve 442 sayılı 
Köy Kanununun 74 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Bakanlar Kurulunca tespit edilecek illerde; ola
ğanüstü hal lilanını gerektiren sebeplere ve şiddet ha
reketlerine ait ciddî belirtilerin köyde veya çevrede 
ortaya çıkması veya ne sebeple olursa olsun köylü
nün canına ve malına tecavüz hareketlerinin artması 
hallerinde de, valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının 
•onayı ile yeteri kadar «Geçici Köy Korucusu» görev
lendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen geçici köy 
korucularına görevleri süresince ödenecek net ücret 
ile hizmetin bitiminde verilecek net tazminat mikta
rı, içişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca tespit edilir ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
bütçesinin ilgili transfer harcamaları bölümünden İç
işleri Bakanlığı bütçesine aktarılacak ödenekten bu 
bakanlıkça karşılanır ve usulüne göre ödenir.» 

Yürürlük 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir Fjk» 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. — -18 Mart 1340 Tarihli ve 442 sa
yılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«'Bakanlar Kurulunca tespit edilecek illerde; Ola
ğanüstü (Hal Manim gerektiren sebeplere ve şiddet 
hareketlerine ait ciddî belirtilerin köyde veya çevrem 
de ortaya çıkması veya ne sebeple olursa olsun köy* 
lünün canına ve malına tecavüz hareketlerinin arN 
ması hallerinde de, Valinin teklifi ve İçişleri Bakana 
lığının onayı ile yeteri kadar «Geçici Köy Korucusu» 
görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen geçici 
köy korucularına görevleri süresince ödenecek ücret 
ile hizmetin bitiminde verilecek tazminat miktarı, İç* 
işleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulun-* 
ca tespit edilir ve Maliye ve Gümrük ıBakanlığı büt* 
çesinin ilgili transfer harcamaları bölümünden İçişleri 
Bakanlığı bütçesine aktarılacak ödenekten bu Bakan» 
lıkça karşılanır. Koruyuculara ödenecek ücret ve taz« 
ıminatlar her türlü vergi ve resimden muaftır. 

Yürürlük 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyo* 
numuzca aynen kabul edaflrnöştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürütme 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. ÖzaJ 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürütme 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

8.2. 1985 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakam 
K, Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
C, Büyükbaş 

Devlet Bakan» 
A.< Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Adalet Bakam 
M., N, Eldem 

$Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

içişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Dışişleri Bakanı V. 
M. Yılmaz 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Vi Dinçerler 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Sağlık ve Sosyal-Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Ulaştırma Bakanı 
V*. Atasoy 

Tanm Orman ve Köy İşleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı» 
H. H. Doğan M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

• t — ^ ı • II 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S, Sayı** : 259 

2797 Sayılı Yargıtay Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/645) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 14.2.1985 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :K.K.Gn.M&WWM854107834 

'TORKlJYe.DltMJR.M^ 

Adalet Bnfennlıftmtn hazırlanan ve Başkan£ı$mz» ar» Bakanlar Kurulunca 8.2.1935 tarihinde kararlaştı
rılan «2797 sairdi Yamtay Kanununa Bir Ek MtfAe Elenmesine Dair Kanun Tasarısı» 4e gerekçesi ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz «derim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği gibi Yargıtayın taşra, kuruluşu bulunmamaktadır. 
Yargıtay bünyesinde görevli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kânunuma tabi personelin hizmet icapları 

gereği Yargıtay dışındaki görevlere naklen atanmaları mümkün olamamakta, bu durum idarî yönden büyük 
güçlükler arz etmektedir. 

Oysa, Yargıtay (Başkan ve üyeleri dışında kalan hâkim ye savcı sınıfından tetkik hâkimleri ile Cumhuri-
yet Başsavcı yardımcııliannın Hâkimler ve iSavcılar Yüksek Kurulunca- ilgili yönetmelik ve iiılke kararlarına 
uygun olarak Yargıtay dışında ve taşrada bir göreve atanmaları her zaman mümkündür. 

Tasarıyla Yargıtay Kanununa bir madde eklenmekte ve 657 sayılı Kanuna tâbi personelin de Yargıtay 
dışında ve taşrada bir göreve atanabillmeleri imkânı getirimektedir. 



- i -
Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu, 
Esas No. : 1/645 
Karar] No. ı 61 

6,3.1985 

TÜRKİfYE BfÜYÜK MİLLET MECLİSİ! »BAŞKANLIĞINA 

2797 Sayılı Yargıtay Kanunuma (Bir Ek Madde -Eklenmesine Daıir Kanun Tasarısı Adalet (Bakanlığı Tem-
stfcterinim de katıldığı toplantıda Komisyonumuzca -'incelenip görüşüılmüş, gerekçesi uygun 'görülerek Tasarı 
Bakanlar Kurulunda gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı i e arz olunur. 

Başkan; 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye; 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

İhsan Nuri Topkaya 
Örduı 

Başkanvekili 
Ahmet, İlhaml Kösem 

Malatya 

Üye. 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye: 
Hasan Altay 

Samsun 

Üye: 
Salih Alcan 

Tekirdağ 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye, 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

Siîrlj 
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HÜİKÜİMBTİN TEIKJLHF ETTİĞİ METİN 

2797 Sayılı Yargıtay Kanununa Bir Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2797 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir. 

«Ek IMadde — Bürolarda ve diğer idarî görev
lerde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tâbi personel, Yönetim Kurulunun kararı ve Birinci 
Başkanın teklifi üzerine, Adalet Bakanlığınca iktisap 
ettikleri kadro ve aylığa uygun Adalet Bakanlığı taş
ra teşkilatındaki görevlere atanabilirler.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Öztü 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL! 
ETTİĞİ METİN 

2797 Saydı Yargıtay Kanununa Bir Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3, — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcın 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
Af. T. -Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Millî Savunma Bakanı 
Zw YamtztürU 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Dışişleri Balkanı V. 
A. M. Yılmaz 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kr Alptemoçtn 

MM Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım'Bakanı 
M. V. Dinçerler '- 1. S* Giray Mi Aydın 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. H. Doğan M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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