
D Ö N E M : 17 C İ L T : 15 YASAMA YILI : 2 

T. B. M. M. 
• * 

TUTANAK DERGİSİ 
>>•« 

91 inci Birleşim 

25 .4 .1985 Perşembe 

I I * • * I l 

t Ç 1 N D E K t L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KAĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN 
RULA SUNUŞLARI 

GENEL KU-

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
" 1. — Çanakkale Miietvekili Onural Şeref 

Bozkurt'un, hükümetin uyguladığı dış tica
ret, Katma Değer Vergisi ve enflasyonla mü
cadele politikası konusunda gündem dışı ko
nuşması 

2. — Konya Milletvekili Salim Ererin, yu
murta üretimi ve bu sektörün içinde bulun
duğu darboğaz konusunda gündem dışı ko
nuşması 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1 . — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir' 

in, İstanbul - Taşkışla'nın turistik otel ya
pımına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/332) 

Sayfa 
365 

366 

366 

367 

367 

367 

367:369 

369,388 

369 

369 

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

3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 
Buca'nın ilçe yapılmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/302) 

4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Ankara Belediyesi evlendirme memurların
dan bazılarının laiklik ilkesine aykın hareket 
ettikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/305) 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, Türk - Iş'in Hükümete sunduğu 
önerilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/308) 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, memur ve işçi emeklilerinin -maaş
larına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/309) 

Sayfa 

369 

369 

369 

369 

369 

369 
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Sayfa 
8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 

Öğünç'ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/312) 369 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, milletvekillerinin Meclis çalışmalarındaki* 
sözlerini yayımlayanlar hakkında açılan dava
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/316) 369 

10. —- İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, çarşı ve mahalle bekçilerine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/317) 369 

11. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
Malatya İlinin bazı köylerinde vatandaşlara 
işkence yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/318) 369 

12. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, şeker pancarı alımlarına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/322) 369:370 

13. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 
tasfiye halindeki bazı bankaların eski yöne
tim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/325) 370 

14. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay' 
in, sıkıyönetimce işlerine son verilen kamu 
personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/326) 370 

15. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, 
Türkiye'de F - 16 uçaklarının yapılması, pro
jesine ortak olan bir firmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/328) 370 

16. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
narenciye üreticisine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) .370 

17. - - Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir İlinde bazı Devlet memurla
rının siyasetle uğraştığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi ve Devlet Ba
kanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/330) 370:371 

18. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Bakanlıkta zorunlu - nakil yapıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 371 

19. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal 
Gökçora'nın, zeytin üreticilerinin bazı sorun-
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Sayfa 
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/334) 371i 

20. - - Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
üst düzey yöneticilerinin ek görevlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/336) 371 

21. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal' 
m, hâkim ve savcıların naklen yapılan ata
malarına ilişkin sözlü, soru önergesi ve Ada
let Ba'kam M. Necat Eldem'in cevabı (6/338) 371:373 

B) Yazılı Somlar ve Cevapları 388 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'mun, Türkiye Turıing ve Otomobil 
Kurumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı iMükenrem Taş-
çıoğlu'nun yazılı cevabı (7/467) 388:389 

2. — İstanbul Milletvekilli Feridun Şalkir 
Öğünç'ün, işçi sendikallarının bazı sorunla
rıma İlişkin sorusu ve Çalışıma ve Sosyal 
Güvenlik ©akanı Mustafa Kalemlıi'nin yazılı 
cevabı (7/480) . 389:391 

3. — Erzurum iMıiletvekili (Hilmi Nal-
banıtoğlu'nun, bakanlıkça yapılan bazı ihale
lere ilişkim sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
©akanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı 
(7/481) 391:393 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF- -
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 373 

1. — 7129 Sayıh IBankalar Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişiklin 
Kanun Hükmünde Kararname ıille Bankalar 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/16, 1/17) (S. 
Sayısı : 276) 373:384 

2. — Antalya IMilleltvefcili Ali Dizdaroğ-
lu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci iMaddelerinin DeğişMritoesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 
inci ek) 384 

3. — Cemal Kaçaf'a Vatanî Hizmet Ter-
ıtübîndem Aylık Bağlanması Hakkımda Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/678) (S, Sayısı : 277) 385 

4. — 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve 
Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Haikkın-

364 — 
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Sayfa 
da Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan .ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/659) (S. Sayısı : 
278) 385 

5, — 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun De
ğişik 43 üncü Maddesinin (]b) Bendinin De-
ğiştiritaıesine Dair Kanun Tasarısı ve MıMÎ 
Savunma Komisyonu Raporu (1/672) (S. Sa
yısı : 279) 385:386 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Samsun Milletvekili Berati Erdoğan, Sinop ve 
çevresinde vuku bulan heyelan nedeniyle yöreye gö
türülen hizmetler ve vatandaşın hükümetten istekleri 
konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne ka
dar Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın, 

Federal Almanya ve Pakistan'a gidecek olan Dev
let Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaev-
li'nin, 

Avustralya, Yeni Zelanda, Suudî Arabistan ve 
Romanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın, 

Federal Almanya'ya gidecek olan Kültür ve Tu
rizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun dö
nüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
m, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Sayfa 
6. — 3.1.1961 Tarihli ve 205 Sayılı Ordu 

Yardımlaşma Kurumu 'Kanununun 21 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve iMıüI Savunma Komisyonu Ra
poru (1/664) (S. Sayısı : 280) 386:387 

7. — 11.1.1983 Tarihli ve 2780 Sayılı 
(Hava Harp Okuluna Girmeye (İstekli Aday Öğ
renciler Hakkında Kanunun Adının ve 2 noi 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında (Kanun 
Tasarısı ve Mifflt Savunma Komisyonu Rapo
ru (1/673) (S. Sayısı : 281) 387:388 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in (6/332) söz
lü soru önergesi, soru sahibi ve ilgili bakan Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/294), 
İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın (6/302), 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/305), 
Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın (6/326), 
Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in (6/328), 
İçel Milletvekili Edip özgenç'in (6/329), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/330), 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/331), 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/336) ve 
Zonguldak Milletvekili tsa Vardal'ın (6/338) söz

lü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından; 

İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in (6/325) ve 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 

(6/307), (6/308), (6/309), (6/312), (6/316) sözlü soru 
Önergeleri, mehil verildiğinden; 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 
(6/317) ve 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/318), 
(6/322) sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli ol
duklarından; 

Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökçora'nın 
(6/334) sözlü soru önergesi de soru sahibi görevli 
olduğundan; 

Ertelendiler. 

h — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Madde
lerinin Peğiştirilmesine ilişkin 31.8.1979 Tarihli ve 
28 Sayılı Kanun Hükmünde -Kararname ile Banka
lar Hakkında 22.7.1983 Tarihli ve 70 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun Tasarısının (1/16, 1/17) (S. Sayısı : 
276) üzerindeki görüşmelere devam edildi; Komis
yona geri verilen 69 uncu madde dışında 95 inci 
maddeye kadar (95 inci madde dahil) kabul edildi. 

25 Nisan 1985 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 18.45'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Karat 

IKâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağctoğlu 

Kâtip Üye 
îçel 

Durmuş Fikri Sağlar 

II. —GELEN KÂörTLAR 

25 . 4 . 1985 Perşembe 

Tasan 
1. — Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın 

önlenmesi Sözleşmesine Katılımımasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/680) (Dışişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1985) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Konya Milletvekilli Sabri Irmak'm, turistik 

yörelerdeki alkol yasağına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/343) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.4.1985) 

2. — Adıyaman Millet vekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Atatürk Barajı göl alanında kalacak olan Samsat 
ilçesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/344) (Başkanlığa geliş ıtarahi: 22.4.1985) 

3. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen ıtermik samtrala ilişkim Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/345) (Baş
kanlığa geliş ıtarihi: 22.4.1985) 

4. — BMis Milletvekili Faik Tanmcıoğlu'mun, 
kalkınmada öncelikli yörelere uygulanacak ıteşvik 
tedbirlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/346) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.1985) 

Yazılı Soru önergesi 
1. — Erzurum Milletvekilli Bbubefcir Akay'ın, Er

zurum deprem konutları dçin tahsis edilen keresteyle 
ilişkin ıBayandırlık ve İskân ve Tarım Orman ve IKöy-
işleri Bakanlarından yazılı soru önergesi (7/509) 
(Başkanlığa geliş ıtarilhi : 22.4.1985) 

«•• «>m« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00ı 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim Karal 
KÂTİP ÜYELER : Muzaffer Yıldırım (Kayseri), Süleyman Yağcıoğkı (Samsuıı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşimini açıyorum. 

ffl. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad lokunımak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. Sayın milletvekillerinin salonda bulundukla
rını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

{Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'a kadar yokla
ma yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

— 366 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-

kurt'un hükümetin uyguladığı dış ticaret, Katma De
ğer Vergisi ve enflasyonla mücadele politikası konu
sunda gündem dışı konuşması. 

IBAŞKAN — 2 (milletvekili gündem dışı söz iste
mişlerdir; sırasıyla söz veriyorum. 

Hükümetin uyguladığı dış ticaret, Katma Değer 
Vergisi ve' enflasyonla mücadele politikası konusunda 
görüşmek üzere Sayın Bozkurt, buyurun efendim. 
(HP sıralarından alkışlar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygı
değer üyeleri; hükümetin bugüne kadar uyguladığı 
ekonomi politikasının yanlışlığı ve bu ekonomi poli
tikasının dayandırıldığı IMF güdümlü ekonomik mo
delin Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle ne derece 
'bağlantısız olduğu bütün çıplaklığı ile ortaya çık
maktadır. 

Bu model, geniş emekçi kesimlerini, işçileri, me
murları, köylüleri ve küçük üreticileri ülkemiz tari
hinde hiç görülmemiş bir yoksulluk ve sefaletin içine 
iterken, ekonominin hiçbir yönünde en küçük bir iyi
leşme ve düzelme sağlayamamıştır. 

(Hükümetin 1,5 yıldır izlediği politikalar, modelin 
olumsuz sonuçlarını daha da pekiştirmiş ve tablo da
ha da kararmıştır. Hükümet mücadeleyi 'baş amaç 
ilan ettiği enflasyon karşısında yenik düşmüştür. Enf
lasyon hızı, Devlet istatistik Enstitüsünün son rakam
ları itibariyle V2 ay açısından yüzde 53,1 oranına yük
selmiştir ve en küçük 'bir düşme eğilimi de görün
memektedir. Hükümet, azgınlaşan enflasyon karşısın
da çaresizlik ve âdeta tam bir seyirci görünümündedir. 
Enflasyonun gerçek nedenini, bankacılık ve dış ticaret
teki tekelci yapılanmayı görmezlikten geldiği sürece 
de seyirci olmaktan kurtulamayacaktır. 

Aynı şekilde, yatırımlar tam bir durgunluk içinde
dir. Bütün süslü sözlere ve uzun adlı fon uygulama
larına rağmen, yatırımlarda bir önceki yıla oranla en 
küçük bir artış olmamış ve hatta oran olarak gerileme 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Yatırım yapılmadığı sü
rece ülke ekonomisinin geleceği de tehlikede demek
tir. Yatırımlar durduğu sürece sayıları milyonları bul
muş olan işsizlere her yü yeni yüzbinler eklenecek 
demektir. Nitekim, öyle olmakta ve işsizlerin sayısı 
ıbir sosyal problemi açık ve belirgin bir surette gös
terecek biçimde çığ gibi büyümektedir. 

(Kamu gelirleri ve vergiler hızla küçülmektedir. 
Katma Değer Vergisinin ilk sonuçları hedeflenenin 
çok gerisinde kalınacağım göstermektedir. Daha önce 
defalarca ifade ettiğimiz endişelerimiz, ne yazık ki, 
doğrulanmıştır. Halktan tahsil edilen verginin çok bü
yük bir bölümü firmalarca, özellikle büyük firmalar
ca Hazineye intikal ettirilmemektedir. Uygulama böy
le devam ettiği sürece Katma Değer Vergisi şirketler 
için ucuz bir finansman kaynağı olarak kalmaya 
devam edecektir. Buna kimsenin hakkı olmamak ge
rekir, 

Bu ekonomik model bir başka büyük gediği de 
dış ticarette vermektedir, ihracat, bütün teşviklere, 
sübvansiyonlara, vergi iadelerine ve hayalî ihracattan 
kaynaklanan abartmalara rağmen, ithalatın gerisinde 
kalmaya devam etmekte ve dış ticaret açığımız 1984 
yılında 3 milyar dolayında bir rakama ulaşarak tari
himizin en büyük değerine ulaşmış bulunmaktadır. 
Bundan daha olumsuz bir gelişme ithalatın bileşimin
de ortaya çıkmış, nihaî tüketim malları, özellikle lüks 
tüketim mallarına ödenen döviz 1 milyar doların üs
tüne çıkarken, gıda malları ithalatı 1983'e göre 3 kat 
artarak, 530 milyon doları bulmuştur. Gıda açısından, 
beslenme olanakları açısından yakın zamana kadar 
kendine yeterli olmakla övünebilen ender ülkelerden 
birisi olan Türkiye'nin yanlış tarım ve ticaret poli
tikaları sonucunda geldiği bu nokta son derece kaygı 
vericidir. 

Değerli arkadaşlarım, gelir dağılımını bozan, daha 
da adaletsiz hale sokan, enflasyonu körükleyen, ya
tırımları durduran, dış ticaret açığını rekor düzeye 
çıkaran ve zenginle fakir arasındaki açıklığı uçuruma 
dönüştüren bu ekonomik politikalar ve altında, yatan 
kökü dışarıdaki ekonomik modelin yanlışlığı gün geç
tikçe daha da belirginleşmektedir. Yanlışta ısrarın kim
seye faydası dokunmayacağını yüce Meclisin kürsü
sünden bir kez daha hatırlatarak saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
2. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, yumurta 

üretimi ve bu sektörün içinde bulunduğu darboğaz 
konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Yumurta üretimi ve içerisinde bu
lunduğu darboğazlar konusunda konuşmak üzere, 
Konya Milletvekili Sayın Salim Erel; buyurun efen
dim. 

Sayın Erel, süreniz 5 dakika efendim. 
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SALÎM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; hepinizi saygı ile selamlarım. 

Yurdumuzda modern teknolojik yatırımlarla üre
tim kapasitesi yüksek bir seviyeye ulaşan ve ihraca
tımız içinde büyük bir paya sahip olan ve böylece 
önemli bir gelişme düzeyinde bulunan yumurta sek
törümüz, maalesef, çok ciddî bir krizin içerisinde 
bulunmaktadır. Ne yazık ki, bu sektördeki ihracat 
patlaması şimdiden fiyasko vermiştir. 

Temel bir gıda maddesi olan yumurtanın, geliş
miş ülkelerdeki tüketimi çok fazla olmasına ve böy
le bir ihtiyaca cevap verebilecek durumda da bulun
mamıza rağmen, bu sektördeki ihracatçı firmaların 
dış pazarlarda birbirlerine rakip olmaları ve akılcı 
bir ihracat politikası*uygulamamaları bu krizin baş
lıca nedenidir. 

Mevcut ekonomik kararlar ve bu meyanda ihracat 
politikamız içerisinde yumurta ihracatımızın yeri ve 
garantisi nedir? Girdi maliyeti çok yüksek, uzun va
dede korunması ve stok edilmesi olanaksız olan yu
murta sektörünün sorunu olan pazarlama konusun
da, bilhassa dışa açık pazarlama konusunda ne gibi 
önlemler düşünülüyor? Bu konuda gerekli bütün ön
lemlerin geliştirilmesi beklenirken, yumurta piyasası 
önemli bir kriz ve darboğazın içerisine itilmiştir. Pa
zarlama politikasındaki önyargılı ve keyfî tasarruf
lar ihraç yollarını tıkamış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, maliyet bedeli bugünkü kre
di - faiz politikasında çok pahalıya, çok paraya mal 
olan bu sektörün yaşaması, ayakta kalması ancak 
ihracatın rantabl bir düzeyde koordine edilmesiyle 
mümkün olabilir. Dışa dönük ihracatımız içerisinde 
önemli bir yeri ve millî gelirde önemli bir payı bu
lunan yumurta sektöründe bugünkü görünüm hiç iç 
açıcı değildir. 1 9 - 2 0 lira arasında maliyet bedeli 
olan yumurta, piyasada bugün ancak 10 - 12 lira 
arasında pazarlanabilmektedir. Yumurta piyasası pa
nik içerisindedir. Yumurta tavuklarının çoğu kesime 
gönderilmektedir. 

Geçmiş yıllarda gelişmeye başlayan ve yapılan 
ihracat bağlantılarıyla büyük bir önem kazanan yu
murta sektörünün, bugünkü perişan durumu karşı
sında hükümetin politikası nedir veya bu konuda 
bir politikası var mıdır? Büyük bir çıkmaz içerisin
de bulunan, borçlarını ödeyemez duruma gelen, hız
la iflasa doğru giden tavukçuluk sektörünün tekrar 
arzu edilen düzeye gelebilmesi ve ihracat politikamız
da istikrar kazanabilmesi için hükümetin kısa ve 

uzun vadede ne gibi önlemler ve çözümler düşündü
ğünü öğrenmek istiyoruz. Basın organlarımızda de
vamlı ve etkin yayınlarıyla konunun ciddiyet ve va
hameti üzerinde değerlendirmeler yapılmasına rağ
men, hükümetten hiçbir ses çıkmaması bu sektör
den ümit ve medet bekleyen yatırımcılarımızı ve üre
timcilerimizi son derece üzüntüye boğmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, gazetenin biri «Yumurta bo
zuluyor» diyor. Bu bozukluk haddizatında yalnız 
yumurtada değil, sektörlerimizin çoğunda vardır ve 
hükümetin bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Hü
kümeti göreve davet ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bana da söz vermeniz lazım. 

BAŞKAN — Size söz vermedim efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bir 

önergeyle söz isteminde bulundum. 
BAŞKAN — Hayır efendim, söz vermedim size. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Söz is
teminde bulundum, vermeniz lazım; tutumunuz hak
kında konuşmak istiyorum 

BAŞKAN — Efendim, bir arkadaşımız kendisine 
söz verilmediğini ileri sürerek ille de kürsüye çıkıp 
konuşmak istediğini beyan etmektedir... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evet, 
usul hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Tekrar, gündem dışı söz verme hak
kındaki Tüzük hükmünü hatırlatıyorum. Bu tüzük 
hükmünü tekrar okutuyorum efendim : Gündem dışı 
konuşma : «Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında 
zaruret görülen olağanüstü acele hallerde beşer da
kikayı geçmemek üzere, Başkanın takdiriyle en çok 
üç kişiye gündem dışı söz verilebilir.» 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Şimdi 
sizin takdirinizde yanıldığınızı söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Usul
süzlük yaptığınızı söyleyeceğim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekili, siz benim 
şu şartları taşıyıp taşımadığımı izah etmek için söz 
istemediniz, bir yazı yazıp yolladınız. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) —. Bir 
usulsüzlük varsa belirtebilirim. 

BAŞKAN — Bu konuda usulsüzlük olmaz. 
Buyurun yerinize oturun efendim, size söz vermi

yorum. 
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HİLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Vermek 
zorundasınız. 

BAŞKAN — Vermiyorum efendim, buyurun ye
rinize oturun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HİLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Orada, 
«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» yazıyor, ve

receksiniz. Oturmuyorum ve Genel Kurulun takdiri
ne sunmanızı bekliyorum. 

BAŞKAN — İdare amirlerini göreve davet edi
yorum. Lütfen yerinize oturun, hemen yerinize otu
run. 

Bu hususu, ilgili grubun da dikkatine sunuyorum. 

V. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, İs

tanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme ge
çiyoruz. 

Gündemin, «Sözlü Sorular» kısmının 1 inci sıra
sında yer alan, Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir' 
in, İstanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapımına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşülme
sine başlıyoruz. 

Sayın İbrahim Taşdemir?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, hükümet zaten yok. (ANAP sıralarından 
«Var var» sesleri) 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Buradayız efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın bakan hükümet gibi zaten. 

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

BAŞKAN — 2 nci sözlü soruya geçiyoruz. 
Sayın Canver burada mı efendim?.. Yok. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Buca'nm 

ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/302) 

BAŞKAN — 3 üncü sözlü soruya geçiyoruz. 
Sayın Işılay Saygın?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçokun, Anka

ra Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının 
laiklik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

BAŞKAN — 4 üncü sözlü soruya geçiyoruz. 
Sayın Bahriye Üçok?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır Öğünç' 
ün, Türk - İş'in Hükümete sunduğu önerilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/307) 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç^ 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil
letvekillerinin Meclis çalışmalarındaki sözlerini ya
yımlayanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/316) 

BAŞKAN — 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu sıradaki soru
lar mehilli oldukları için ertelenmiştir. 

10. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

BAŞKAN — 10 uncu sıradaki soru, soru sahibi
nin izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

11. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırafın, Ma
latya İlinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

BAŞKAN — 11 inci sözlü soruya geçiyoruz. 
Sayın Ayhan Fırat?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — (Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, şeker 

pancarı alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/322) 
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'BAŞKAN — Yine Sayın Ayhan Fırat'a ait 12 nci 
sözlü soruya geçiyoruz. 

Sayın Fırat?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?,. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, bu 

soruma 2 aydır cevap alamıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Fırat, Tüzük hükümlerini uy

guluyoruz, biliyorsunuz. Tüzük hükümlerine ıgöre ya
pılacak başka bir husus yoktur ve hükümet bu so
ruyu ileride cevaplandıracaktır. 

13. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

BAŞKAN — 13 üncü sıradaki sözlü soru 20 gün 
mehilli olduğu için ertelenmiştir. 

14. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

BAŞKAN — 14 üncü sözlü soruya geçiyoruz. 
Sayın Oktay?.. Burada, 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçe/in, Türkiye' 

de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

BAŞKAN — 15 inci sıradaki sözlü soruya geçi
yoruz. 

Sayın Biçer?.. Buradalar, 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, narenci

ye üreticisine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/329) 

BAŞKAN — 16 ncı sıradaki sözlü soruya ge
çiyoruz. 

Sayın Edip özgenç?.. Buradalar. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok

lar. 
Soru ertelenmiştir. 
17. •— Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir İlinde- bazı Devlet memurlarının siyasetle uğ
raştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm cevabı (6/330) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki sözlü soruya geçi
yoruz. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayım bakan?.. Bu-' 

radalar. 
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Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakanca sözlü olarak 

cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Davut Abacıgil 

Balıkesir 

1. Devlet memurlarının siyasetle uğraşması ya
saktır? 

2. Yerel seçimlerden önce Balıkesir'de bir kuru
luşun amiri kısa bir konuşma yaparak çalışanlara 
Kur'an-ı Kerim üzerine el bastırarak oylarını iktidar 
partisi yönünde kullandırmayı sağlamıştır. 

3. Bu husus il merkezinde münteşir gazete ile 
yayınlanmış iken bugüne kadar bilinen kurum yet
kilileri hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

4. Aynı kurumda parti yöneticileri ile geceleri 
toplantı yapılmakta olduğu yaygındır. 

5. Bu konuda ne gibi tedbir alınmıştır. Varsa bu 
işe ön ayak olanlar hakkında ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Baıkesir Milletve
kili Sayın Abacıgil'in Sayın Başbakanımıza yönelttiği 
sözlü soru önergesine cevap arz etmek üzere huzurla
rınızda bulunuyorum. 

Balıkesir Hinde yayınlanan Yeni Haber Gazetesi
nin 26 Mart 1985 tarihli nüshasında «Yerel seçimde 
Kur'an'a el basıp söz verilmişti» başlığı altında Balı
kesir'deki bir kurumun bütün çalışanlarının, bir oda
da Kur'an'a el bastırılarak iktidar partisini destekle
yeceklerine, yemin ettirildiğine dair bir yazı çıkmış
tır. Bu yazıda, hangi kuruluşun kastedildiği ve kurum 
amirinin kim olduğu hususunda isim verilmemektedir. 
Bu yemin işleminin hangi müessese tarafından, ne şe
kilde icra edildiği bilinmediği gibi, «Kent çıkışında bi
naları olan kurumlar» tabirinden hangi kuruluşun 
hedef alındığı da tespit edilememiştir. Bu yazılış tar
zı ise, bütün kent girişinde ve çıkışında binaları olan 
kamu kuruluşlarının hatırlanmasına sebep olmakta 
ve yanlış tefsirlere yol açmaktadır. 

Yerel seçimlerin yapıldığı tarihten bugüne kadar, 
gazatede çıkan bu haber, yazıda konu edilen olay 
hakkında ne yazılı ve ne de sözlü bir haber, şikâyet 
Balıkesir Valiliğine intikal etmemiştir. Haberi yayın
layan gazete sorumluları baskının hangi kuruluşta, 
kim tarafından ve ne şekilde yapıldığı yolunda resmî 
makamlara bilgi vermekten kaçınmaktadırlar. Kuru
luşlarda da bu şekilde haberde belirlenen biçimde bir 
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baskı yapıldığına dair memur veya işçiler tarafından 
yapılmış bir şikâyete rastlanılmamıştır. Bu haber ya
zıda konu edilen olayın vukubulmuş olması halinde 
vakit geçirilmeden üst mercilere intikal ettirilmesi ve
ya gazete haberi olarak kamoyuna zamanında duyu
rulması imkânı mevcut iken, yerel seçimlerin üzerin
den bir yıl gibi bir zaman geçtikten sonra, kuruluş 
ismi ve yer belirtmeden açıklanması, haberi yayınla
yanların niyetlerini ortaya çıkarmaktadır. 

Haberi yayınlayan gazete sahibinin yerel seçimler
de bir partinin belediye başkanı adayı olması ise, ola
ya değişik bir boyut kazandırmaktadır. 

İktidar partisi olarak serbest ve hür iradeye dayalı 
seçim sistemini benimsediğimizden, bu şekilde yer, 
zaman ve kuruluş belirtmeden yayınlanmak istenilen 
baskı iddialarını her zaman reddetmekteyiz ve hükü
met olarak da, bunların her zaman takipçisi olacağı
mızdan emin olabilirsiniz. 

Millî iradenin gerek genel, gerekse mahallî seçim
ler dolayısıyla serbestçe tezahürüne taraftar olan hü
kümetimiz, kanunlarla emniyet altına alınmış ve özel 
statü ve hükümlere takviye edilmiş seçim kanunları
nın uygulanması imkânlarını her zaman sağlayacak 
ve bu çeşit asılsız söylentileri çıkaranları mahcup ede
cektir. 

Bilgilerinize arz ediyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

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

dim? 
Buyurun. 

DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; yerel seçimlerde yapılmış birta-" 
kim baskılar sonucu vatandaşın bir parti lehine oy 
kullanması sağlanmış ve bu Balıkesir'de münteşir 
Yeni Haber Gazetesiyle yayınlanmıştır. 

Gazetede bu haber çıktığı zaman ihbar telakki edi
lerek valilik makamının bu işe el atması gerekirdi. 
Kaldıki, şehir dışında bulunan dairenin ismini şimdi 
vereceğim; MTA teşkilatı. Bunun hakkında gereken 
işlemin yapılması lazım gelirdi. Bir memur bir partili 
vatandaşla konuşmuş diye başka tarafa sürgün edilir
ken, bugün bir daireyi idare eden, yüzlerce memur 
çalıştıran bir müessesenin müdürü de oradaki vatan
daşları zorlamak suretiyle, iktidar partisi mensupları 
lehine oy kullanmayı sağlıyor. 

Elimizdeki deliller çok sağlamdır. Bunun aksini 
ispat edecek hiçbir makam yoktur. Ben yer, mekân 

göstermek suretiyle dile getirdim. Bunun hakkında 
sayın hükümet gereken bilgiyi verebilirdi. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abacıgil. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
18. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 

Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

BAŞKAN — 18 inci sözlü soruya geçiyoruz. 
Sayın Durmuş Fikri Sağlar?.. Yok. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökço-

ra'nın, zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin 
Sanavi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/334) 

BAŞKAN — 19 uncu sözlü soruya geçiyoruz. 
Sayın Mehmet Kemal Gökçora?.. Buradalar. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst düzey 

yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

BAŞKAN — 20 nci sözlü soruya geçiyoruz. 
Sayın Salim Erel?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

21. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'tn, hâkim 
ve savcıların naklen yapılan atamalarına ilişkin sözlü 
soru önergesi ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in 
cevabı (6/338) 

BAŞKAN — 21 inci sözlü soruya geçiyoruz. 
Sayın tsa Vardal?.. Buradalar. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Bura

dalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı say
gı ile arz ederim. 

İsa Vardal 
Zonguldak 

1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafın
dan; adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıların bir yer
den diğer bir yere naklen yapılan atamalarında gü
venlik soruşturması yapılmakta mıdır? 
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2. Soruşturma yapılmakta ise, hangi merci tara
fından ve hangi kanuna dayanılarak yapılmaktadır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Zonguldak Milletvekili Sayın tsa Vardal'ın şahsıma 
yönelttiği ve sözlü olarak cevaplandırılmasını istediği 
sorulara cevap vermek üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. 

Sayın Vardal, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı
larının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca nak
len atanmalarında güvenlik soruşturmasına tabi tu
tulup tutulmadıkları ve soruşturma yapılmakta ise, 
bu soruşturmanın hangi merci tarafından yapıldığı 
konularında bilgi vermemi istemektedir . 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 
inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyanların, hâ
kim adaylığına atanmalarında ve bunlardan adaylık 
sürelerini tamamlayanlar ile aynı kanunun 39 uncu 
maddesinde gösterilen avukatlık, öğretim üyeliği gibi 
diğer hizmetlerden hâkimlik veya savcılığa geçme ta
lebinde bulunanların mesleğe kabullerinde güvenlik 
soruşturması yapılmaktadır. Buna karşılık, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından adlî ve idarî 
yargıda görevli hâkim ve savcıların naklen atanmala
rında Adalet Bakanlığınca güvenlik soruşturması ya
pılmamaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Vardal, ilave edeceğiniz bir husus var mı? 
Buyurun efendim. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; yargı organının başında bulunan 
ve bütün yargı mensupları tarafından sevilen ve tak
dir edilen sayın bakandan bu türlü bir cevap bekle
mezdim; daha açık olması gerekliydi. Çünkü sorum
da sorduğum güvenlik tahkikatının hangi merci tara
fından yapıldığını sayın bakan pekâlâ bilmektedir. Bu
rada bunu açıklamasını kendilerince uygun bulmaya
bilir. Ancak, yüce Meclisten hiçbir konunun saklan
maması gerekmektedir. 

Yargının başında bulunan sayın bakanın, eğer 
yargının bağımsızlığına inanıyorsa, bu güvenlik soruş
turmasına son verilmesi için gerekli çabayı harcaması 
lazımdır. Böyle bir çabayı harcadığını zannetmiyo
rum. Zira, buna benzer bir uygulama da Adalet Ba
kanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu konuda da sa
yın bakandan Meclis huzurunda ayrıca bilgi talep 
edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın üçüncü kısmı, 
Cumhuriyetin temel organlarını içermektedir. Birinci 
bölümde yasama, ikinci bölümde yürütme ve üçüncü 
bölümde de yargı yer almakla cumhuriyetin temel or
ganları belirlenmiştir. 

Anayasamızın temel prensiplerinden birisi yargı 
görevinin bağımsızlığıdır. Bu bağımsızlığın temel şartı 
hâkim ve savcıların teminat altına alınmasıdır. Ana
yasamız bu konuda 139 uncu maddeyle hüküm getir
miştir. Bu maddeyle hâkim ve savcıların görevlerinde 
herhangi bir düşünce ve fütura kapılmadan tamamen 
vicdan rahatlığı içerisinde görevlerini yapabilmelerini 
garanti altına almak amacı güdülmüştür. 

Anayasamızın 144 üncü maddesiyle hâkim ve sav
cıların ne şekilde ve kimler tarafından denetleneceği 
açıkça belirtilmiştir. Buna göre hâkim ve savcılar an
cak, «Adalet Bakanlığının izniyle adalet müfettişleri 
tarafından denetlenebilir. Adalet Bakanı soruşturma 
ve inceleme işlemlerini, hakkında soruşturma ve ince
leme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim ve savcı 
eliyle de yaptırabilir.» Bunun dışında hiçbir merci ve 
makam tarafından hâkim ve savcılar hakkında tahki
kat ve denetim yapılamaz. Yapıldığı takdirde, hâkim 
ve savcılık teminatı ortadan kaldırılmış ve dolayısıyla 
yargının bağımsızlığı ihlal edilmiş olur; bu ise, Ana
yasa suçudur. 

Ne var ki, Anayasanın açık hükümlerine rağmen, 
Hâkimler vs Savcılar Yüksek Kurulu tarafından ha
zırlanan nakil kararnamelerinde, bir yerden başka bir 
yere naklen tayin edilen hâkim ve savcılar hakkında 
güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Bu soruşturma, 
Adalet Bakanlığının dışında yapılan bir soruşturma
dır. Bu soruşturma ile icra, yargıya müdahale etmek
tedir. 

Bir kişinin hâkim ve savcılık mesleğine ilk kabu
lünde, hakkında her türlü tahkikatın yapılması gayet 
doğal ve yerindedir; ama bir kimseye hâkim veya 
savcılık unvanı verildikten sonra, ancak onların hak
kında yapılacak tahkikatı Anayasanın gösterdiği kişi 
veya makamlar yapabilir. Bunların dışındaki makam 
ve mercilerin yaptıkları bu tür tahkikat Anayasaya 
aykırıdır. Bu uygulamaya en kısa zamanda son veril
mesi gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, konuyu bilgilerinize sunar, 
yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
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* ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, izin verirseniz bir hususu açıkla
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Ne konuda efendim? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Anayasa suçu işlediğimi söylediler. 
BAŞKAN — Sizin söylemediğiniz şeyler mi atfe

dildi size? 
Ancak o şekilde söz verebilirim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Yalnız çok kısa olarak, soru ve karşılıklı cevaplaş-

ma şekline dönüşmeden efendim. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, ben 

de söz hakkımı muhafaza ediyorum. 
BAŞKAN — Yok efendim, öyle bir söz hakkı. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) —Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayın Vardal, gü
venlik soruşturması yapmakla Anayasayı çiğnediğimi
zi ve Anayasa suçu işlediğimizi iddia ettiler. 

Hâkim ve savcılar hakkında soruşturmanın ne şe
kilde yapılacağı, Sayın Vardarın okuduğu Anayasa 
metninde açık çe seçik yazılıdır. Ancak, Sayın Var-
dal'm yanıldığı bir husus var. Anayasanın sözünü etti
ği soruşturma, cezaî ve disiplin tahkikatıdır ve bunu 
yapacak olan merciler de bellidir. Yapılan güvenlik 
soruşturmasıdır, idarî bir soruşturmadır. Onun da 
mercilerini çok iyi biliyorsunuz. 

Bu hususu bilgilerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Vardal rica edeyim, burada 
hiç/bir sataşma olmadı; sizin iddia etmediğiniz hiçbir 
ş£y beyan edilmedi. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Yanlış bir açık
lama oldu efendim. 

BAŞKAN — Lütfen, mesele anlaşıldı; rica ede
yim. 

Teşekkür ederim Sayın Vardal. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine tMşkln Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bankalar Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/16, 1/17) 
(S. Sayısı: 276) (1) 

'BAŞKAN — Sayın mtlelivekileri, «Gündemin 
Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Kimisy onlardan Ge
len Diğer îşler Kısmına» geçiyoruz. 

1 inci sıradaki 7129 Sayılı Bankalar Kanununun 
Bazı ıMaddelerinin Değişıtirilımesıine 'İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulü Hak
kındaki Kanun Tasarısının görüşmelerine ^kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
90 ınct Birleşimde tasarının 96 ncı maddesine ka

dar götrüşütaıüş ve kabul edilmiştir. 
35 ve 69 uncu maddeler komisyona geri verilmiş-

ıti. Komisyonun yeniden düzenlediği bu maddeler hak
kındaki raporu da gelmiştir. 

Şimdi 'bu raporu okutuyorum: 

(1) 276 S. Sayıh Basmayazt* 16.4.1985 tarihli 86 
ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Genel Kurulunda 
görüşülen «Bankalar Kanunu Tasarısı (7129 (Sayılı 
IBankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine İlişkin 31.8.1979 itaaıiıMi ve 28 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname İle Bankalar Hakkında 
22.7,1983 Tarihli ve 70 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek ıKabulü Hakkında 'Kanun 
Tasarısının İçtüzüğün 89 uncu maddesi uyarınca 
yeniden görüşülmek üzere Komisyonumuzca geri alı
nan 35 ve 69 uncu maddeleri 25.4.1985 tarihli 65 inci 
bitrffleşiımde hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla 
İncelendi ve görüşüldü, 

Tasarımın 35 inci maddesi üzerinde Genel 'Ku
rulda yapılan görüşmelerde söz alan üyeler; vadeli 
ve ihbarlı mevduatın vadesinden önce çekilmesinde 
'bankanın muvafakatinin alınmasında mahzurlar gör
müşler ve 70 saydı Kanun Hükmünde Kararname
deki ifadenin daha uygun olduğunu belirtmişlerdir. 
Maddenin Komisyonumuzda görüşülmesi sırasında 
her iki ifade arasında bir fark olmadığı, bunun vadeli 
mevduatın doğduğu ve sistemin işleyişi bakımından 
faydalı olacağı gerekçesi ile madde aynen kabul edil
miştir. 
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Tasarının 69 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında 
yer alan «Bir bankanın ortakları,» ibaresi, «Bir ban
kanın % 10 hissesinden fazlasına sahip odan ortak
ları,» olarak değiştirilmiş, «(Bankanın talebi üzerine 
bunların...» ibaresinden sonra «şahsi sorumlulukları 
cihetine gidilerek,» ibaresi eklenmiş ve Genel Kurul
da okunan önerge doğrultusunda fıkraya yeniden dü
zenlenmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunutoıak üzere Yük
sek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

(Başkan 
IMetin emiroğlu 

Malatya 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Suriri Baykal 
Ankara 

İmzada bulunamadı 

M. Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

imzada bulunamadı 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

""* Togay Gemalmaz 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

tmzada bulunamadı 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Alaafctin Fırat 

Muş 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

İmzada bulunamadı 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Ahmt Şamil Razokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İmzada bulunamadı 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

îmzada bulunamadı 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

îmzada bulunamadı 

Talat Zengin 
Malatya 

Haydar Özalp 
Niğde 

Ferit Melen 
Van 

İmzada bulunamadı 

İBAŞJKAN — Sayın milletvekilleri, komisyonun ra
poru bilgilerinize sunulmuştur. 

Simidi de, komisyonun geri aldığı 35 indi maddeyi 
okutuyorum : 

Mevduatın çekilmesi 

MADDE 35. — 1. Medenî Kanunun rehinlere 
ve Borçlar Kanununun alacağın deVir ve temlikine 
ilişkin hükümleri ile d'iğer kanunlarım verdiği yetkiler 
ve koyduğu yükümlülükler saklı 'kalmak şartıyla, mev
duat saMpleriniin mevduatlarını diledSfcleri anda geri 
a'îma hakları hiçbir suretle smıriandırıiamaz. Mevduat 
sahibi ile banka arasında vade ve ihbar süresi hak
kında kararlaştırılan şartlar saklıdır. 

2, Ancak vadeli ve ihbarlı mevduatın bankaların 
muvafakati ile vade ve ihbar müddetinden önce çe
kilmesi hainde bu mevduata uygulanacak azamî faiz 
oranını tespite 'Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Yeni 35 inci maddeyi dinlediniz. Bu 
madde üzerinde söz isteyenler?.. Madde üzerinde söz 
•isteyen yok. 

önerge yok. 
Maddeyi 'bu okunduğu şekliyle oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir.' 

Aynı şekilde komisyonun geri almış olduğu ve ye
niden getirdiği 69 uncu maddeyi okutuyorum : 

Şahsî Sorumluluk 
MADDE 69. 1. ©ir bankanın % 10 hissesinden 

fazlasına sahip olan ortaklan, yönetim kurulu ve kre
di komitesi başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel 
müdür yardımcıları ve imzaları bankayı İlzam eden 
memurları kanuna aykırı karar ve işlemleriyle ban
kanın iflasına veya hakkında 64 üncü maddenin 3 üncü 
fıkrasının uygulanmaiaına sebep oÜmuŞlarsa, Bakanın 
talebi üzerine bunların şahsî sorumlulukları cihetline 
gidilerek, şahsen iflaslarına mahkemece karar verile
bilir. 64 üncü maddenin uygulandığı hallerde bunla
rın şalhsî sorumluluğu çıkarılacak ara veya devir bi
lançolarına göıre tayin olabilir. 

2. Mahkömece iflasına karar verilenler hakkın
daki takibi, alacaklı sıfatıyla banka iflas idaresi veya 
devralan banka yürütür. İflas talebi için Bakanlığa 
başvuru da bunlar tarafından yapılır. 

3. ıBu madde hükmüne göre iflası istenenler hak
kında Mahkemece tcra ve îfiîas Kanununun 257 nci 
ve müteakip maddeleri hükmü uygulanır. 

(BAŞKAN — Komisyonun 'yen'iden düzenlediği 
69 uncu maddeyi dinledliniz. 
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IBu madde üzerinde söz isteyen?.. Vdk. 
IBu madde üzerinde dalha evvel madde eski şeklin-

deyken bir önerge vardı. Ancak, 69 uncu maddenin 
yeni şekilde düzenlenmes'i, o önergedeki istekleri1 kap
samış olduğu kanaatindeyiz; fakat önerge sahiple
rine tekrar soruyorum : 

Bu önergeyi işlemden kaldıralım mı? 
A1İ BOZBR (Ankara) — Kaldıralım Sayın Baş

kanım* 

'BAŞKAN — Tamam efendim, önerge işlemden 
kaldırılmıştır. 

•Böylece 69 uncu maddeyi oylama aşamasına ge-
tiirmiş bulunuyoruz. 

69 uncu maddeci şimdi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 69 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

Kaldığımız yere dönüyoruz. 
96 neı maddeyi okutuyorum. 
Diğer mail kuruluşlar 
IMAIDDE 96. — 1. Bankalar dışındaki malî ku

ruluşların kuruluş ve faaliyetleri bu Kanuna tabi de
ğildir. 

12*- Bu kurumların kuruluşlarına, faaliyetlerine, or
ganlarına ve tasfiyelerine ilişkin esas ve usuller Ba
kanlar Kurulunca düzenlenir. Düzenleme dışı kalan 
hususlarda; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer ka
nun hükümleri uygulanır* 

IBAŞKAN — 96 ncı madde üzerinde söz isteyen
ler?.. 

Buyurun Sayın Mîmyefi. 
FEMNÎ MJMYELÎ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli ımllettvefâieri; 96 ncı madde, gerçekte bu ka
nunun en önemi malddelıerirtden birisini teşkil etmek
tedir. Maldderiin önemli şuradan kaynaklanıyor : Bu 
madde İle kanun şimdiye kadar mevzuatımızda ol
mayan yeni bir müesseseyi ortaya koyuyor. Finans
man 'kuruluşlarına Bankalar Kanunuyla müsaade edi
liyor. Sonra da 96 ncı madden'in 1 inci fıkrasında bu 
müesseselerin, finansman kuruluşlarının Bankalar Ka
munu hükümlerinden müstesna olduğu ifade edili
yor, 

Gerçekte Bankalar Kanunuyla, Bankalar Kanunuy
la ilişkili görülmeyen bir başka kuruluşun kurulması 
kanun tekniğine tamamen aykırı düşer. Şayet, Ban
kalar Kanununun ahkâmı dışında yeni bir müessese 
kurulmak isteniyorsa, onun yolu yenli bir kanunla, ye-
rii bir tedvin yapmak olmalıdır. 70 sayılı Kanun Hük
münde Kararname bunu böyle anlamamış ve finans
man kuruluşlarını bu kanunla kurmuştur ve aynı za

manda Bankalar Kanununun bütün kayıtlayıcı hü
kümlerine tabi olmadığı hükmü getirilmiş bulunmak
tadır. Şüphesfe böyle bir ifade tarzı, yeni bir mü
essesenin bu kanunla kurulmuş olması tarzı, biraz 
evvel de arz ettiğim gibi kanun tekniğine tamamen ters 
düşmektedir. 

Şimdi geçiyorum düğer konuya; firaans kuruluşları 
nödür? Finans kuruluşları biziim mevzuatımızda yok, 
bizüm mevzuatımızda böyle bir müessese yok, yeni 
gelen bir müessese. Kanunda finans kuruluşlarından 
•bir şey anlamak mülmkün değil; fakat b'ilahara hü
kümetin çıkarttığı kararnamelerden birtakım netice
ler istihraç ediyoruz. O kararnamelerde şunlar yazı
yor : «Fdmans kuruluşlan, her şeyden evvel halktan 
mevduat toplayacaklar» diyor. Filhakika bu finans 
kuruluşlarının esas itibariyle topladıklarının ismi mev
duat değil; ama carî hesap veya katılma payı ismi 
altında mevduat toplamaktır. Niteldim, televizyonda 
Fa'îsal Finansmanın, bu şekilde haliktan mevduat top
lamak üzere, birtakım reklam yaptığını hep beraber 
görmekteyiz. Bu kuruluşlar ya carî hesap ism'i altında 
veya katılma payı ismi altında; fakat, fiilen mevduat 
olan paraları halktan toplamaktadırlar. 

Bftr diğer enteresan nokta; topladıkları bu fonları 
ziraî, sınaî ve tiioarî alanlara aktarabileceklerdir. Hatta 
Faisal Finansmanla yapılan bir anlaşma gereğince an
lıyoruz ki, bunlar yalnız mevduat toplayıp, yalnız bu 
mevduatı biraz evvel arz ettiğim sahalara plase etme
yecekler, bunlardan da öteye dış ticaretle meşgul ola-
h'ileoeklerdiir, ha'tta sigortacılık yapableceMerdir, hat
ta hatta gümrük işleriyle meşgul ökbileceklerdiir. Böy
le bir müesseseyi, biraz evvel de arz ettföğim gibi, ma
hiyeti hiç belli olmayan bir tek kanun maddesliyle, 
hele hele Bankalar Kanunuyla kurmak fevkalade isa
betsizdir. 

Şimdi diğer bir noktaya geçiyorum', böyle bir 
müesseseye niye lüzum görülmüş? Anlaşılıyor ki, mev
duat vermek suretiyle faiz almak istemeyen "birtakımı 
vatahdaşların tasarruflarını kâr payı ism'i altında top
lamak ve böylece birtakım yabancı sermayeleri de 
Türkiye'ye davet etmek maksadı yatmaktadır bunun 
altlında. Şüphesiz bunlar yabancı sermayeyi teşvik ba
kımlından düşünülecek hususlar olabilir; ama her türlü 
kayıttan müstesna, bankalar için 2 günden beri yap
tığımız müzakerelerle gördüğümüz bütün kayıtlardan 
istisna etmek suretiyle.böyle bir kuruluşa müsaade 
ermek, en ufak tabirle bir imtiyazdır. İmtiyazların bu 
memlekete neye mal olduğunu çok yakın tarihte hep 
beraber bilmekteyiz. 
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.Muhterem üyeler, bu itibarla böyle bir hüküm ile 
yeni b'ir müesseseriin kabulünün fevkalade dikkat ve 
temkinle karşılanması iktiza ettiıği kanaatimi taşıyo
rum, 

SJimdi bakınız, bankalar için, birtakım kayılt ve 
şartlarla mevduat toplamasına müsaade dt'tîk. Diyoruz 
ki : Siz bankalar, mevduat töpluyorsanız, hükümetin 
tayin edeceği nispetler dahilimde bunun kanunî kar
şılıklarımı -yüzde 25 ilâ yüzde 30 arasında- götürecek
siniz Merkez Bankasına verecekyinliz; halktan mevduat 
topladığınız zaman bunun yüzde 25 ilâ yüzde 30'unu 
götürüp Mer'kez Bankasına vereceksiiniz. Niye? B'ir 
nevi tevdiat olacaktır. .Siz ayrıca mevduat topladığınız 
za'man sigorta fonu ihdas edeceksiniz diyoruz. Nere
ye? Bankalara, ama finans kuruluşu kurduğunuz za
man Merkez Bankasına ne kanunî karşılık vereceklsi-
m'iz, ne de siigorta fonu iç'in bir prim vereceksiniz. 
Matta hatta harikalara diyoruz kii: Siz encaislse duru
munuzu, disporilbilüte durumunuzu kamunun tayin et
tiği miktarda kaSalairınızda muhafaza etmek meebu-
riyetlndesln'iz, Bankalar içÜn bunu söylüyoruz, sonra 
dönüyoruz finans kuruluşları için diyoruz ki : Böyle 
bir kayıt getirmiyoruz. Tekrar dönüyoruz diyoruz 
ki : Siz öz sermayeriizüm yüzde lO'undan daha fazla 
bir firmaya kredi açamazısınız. Niye? Açılan kredi
lerin riske muhatap olmaması için, ama finans ku
ruluşu kurar iseniz, siz istediğiniz kadar istediğiniz 
firmaya kred'i açabilirsiniz. 

Yine dün yaptığımız münakaşalar esnasında gör
dük. Eğer bütün bunlar esnasında birtakım kamun-
'suzluklar yapar iseniz, genel mevzuat hükümleri dı
şında, Ceza Kanununun, Borçlar Kanununun, Tica
ret Kanununun hükümleri dışında Bankalar Kanunu 
hükümleri gereğince senin hakkında takibat yapa
rım, ağırlaştırıcı cezalar veririm, malî mesuliyetini sen
den takip ederilm, hatta iflasını talep ederim. Finans 
'kuruluşu kurar iseniz, bunların hiçbirisine muhatap 
değilsiniz. Şu halde bankaların dışında, bankalarla 
haksız rekabete sebep olacak b'ir ortamı beraber yara
tıyoruz. Bankalarım aleyhine, Bankalar Kanununda bir
takım istÜsnaî hükümler getirilmesi, kanaatimce malî 
mevzuatta delik açılması manasını taşır. Malî mev^ 
zua't ki, esas itibariyle disiplin ister. Çok yakın bir 
tarihte bir banker hadisesinin bu disiplinsizlik sebe
biyle devlete meye ve kaça mal olduğunu hep beraber 
yaşadık. Şimdi işte aynı tehlike, bu finans kuruluş
ları ile karşıımıza gelmektedir. 

Bankalara bakın; bankalara henüz reklam yaptırt-
mıyorsunuz mevduat toplamak için; fakat Faisaıl Fi
nansman yapabilmektedir. İstisnanın ve imtiyazım bir 

hududu olmak lazım gelir, o hudut da Türkiye'de 
mevcut genel ahkâma uygun hareket edilmesi mese
lesidir. imtiyaz hükümlerinin Tüürkiye'ye çok yakın 
tarihlerde neye mal olduğunu bilen muhterem arka
daşlarım, lütfedin bunu bir Bakanlar Kurulu kararı 
ile değil; fakat ayrı b'ir kanun hükmü ile tekrar ted
vin edelim ve buna mutlak surette ihtiyaç vardır. 

IBiz arkadaşlarımızla b'iri'ik'te finans kuruluşlarının 
bir kanunla kurulabileceğine dair bir önerge vermiş 
vaziyetteyiz. Lütfediniz bu önergeye İtibar ediniz ve 
malî mevzuatımızdaki disiplin hüküimlertniin, muayyen 
ölçüler içinde bunlar için de uygulanmasına imkân ve-
ririiz. 

'Nitekim, bakın dünkü görüşımaler esnasında (he
men 95 inc'i madde) kalkınma ve yatırım bankaları 
için esas itibariyle bu kanundaki «disiplin hükümleri
nin» carî olacağı, eğer mevduat topluyorsa bu ka
nunun diğer hükülmleririin de uygulanacağı ifade edil
di. Finansman kuruluşları için, Faisal Finansman için, 
sen bu kanuna tab'i değilsin, istisnaisin, istediğin glbİ 
toplarsın gibi bir hukukî mevzuat şüphesiz olamaz. 
Olduğu takdirde, Anayasanın kanunlar önünde bü
tün vatandaşlar eşittir prensibine aykırı birtakım mü
esseselerin kurulmasına, birtakım imtiyazlı müesse
selerin çoğalmasına yol açılır. Buna 'itibar edilmeme
linde fayda mülahaza ettiğimi hassaten ifade edi
yorum ve teşekkürlerimi sunuyorum muhterem ar
kadaşlarım. (MDP sıralarından alkışlar.) 

IBAŞKIAN — Teşekkür ederim Sayın îsffimyeli. 
'Yine 96 mcı madde üzerinde daha önce söz İste

miş bulunan Sayın Melen; buyurun efendimi. 
FBRİT MIBUBN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; bu maddenin önemi üzerinde Sayın Is-
lknyeli aricadaşımız durdu. Sayın îslirriyelÜ'mİn üzerin
de durduğu noktalara aynen iştirak ediyor ve birkaç 
noktayı da ben izah etmek istiyorum. 

iDeğerli arkadaşlarım, bu madde bankalar dışın
daki malî kuruluşlar hakkımda bu kanun tatbik edil
mez diyor ve bunlar hakkıridaki düzenleme yetkisini 
de Bakanlar Kuruluna veriyor. Bir defa, bu malî ku
ruluşlar nelerdir diye maddede tayin edilmemiştir. 
Ha'tjta nitelikleri de belli edilmemiştik". Yalnız bu mad
deye istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan özel 
finans kurumlarının faaliyetleri hakkındaki kararna
me bu malî kuruluşların adın» koymuş ve özel fi
nans kuruluşları demiştir. 

Değerli arkadaşlarım, özel finans kuruluşlarını ör
nek olarak Faisal Fonu gelmiş memleketSımtee Ve Ba-
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kanlar Kurulu bunun statüsünü tespit ekmiştir. Bu 
statüye göre FaÜ'sal Fonu bakın neler yapacaktır : 

Özel carî hesaplar. açacaktır. Kâr ve zarara katıl
ma hakkı veren hesaplar yoluyla mevduat toplaya
caktır. Topladığı fonu ekonomiye tahsis edecektir. 
Ziraî, sınaî ve ticarî faaliyet ve hizmetler ifa eden 
şirket, teşebbüs ve gruplara ait yatnrımlan teşvik ede
cek, bu salhaidalki faaliyetlere işltjiırak edecektir. Müşte
rek teşebbüs oritakhklaın kuracaktır; bu faaliyetlerde 
faizlsiz para verecektir. Malî işler alanında faaliyette 
bulunacaktır. Şirket gayelerine uygun olarak borç al
mak, avans kabul ötmek gibi muameleleri yapacaktır. 
Çek, poliçe emri, ödeme emri, akreditif, bono, kon
şimento, varan, fatura vesaire gibi, devri kabil men
kul kıymetler ve sa!ir belgeler üzerinde muamele ya
pacaktır. Kabul ve ciro muameleleri yapacaktur. Carî 
hösap açma ve muhafaza etme işlemleri yapacaktır. 
Malî konularda müşavirlik yapacaktır. Yaltırınrlar 
'için hösap açacaktır. Bankalar, yatırım şirketleri, ser
maye şirketleri, her türlü menlkul kıymet ihracı yp-
luyla İstikraz yapacaktır. Teminat verecdk'tür, temi
nat mektubu verecektir. Kiralık kasa hizmetti yapa
caktır. 

iBüıtiün bu muameleler banka muameles'idiir. Yani 
bu işleri yapan bir teşekküle siz ne ad verirseniz ve
riniz, yaptığı iş bir harika muamelesid'ir ve buna ban
ka demek lazımdır. 

Şimdi, bizim bankalardan tek fark», sadece faiz 
vermeyişjidar. Mevduat kabul ediyor, kredi veriyor; fa
kat fa!iz vermiyor. Faiz yerine ne veriyor? Kâr ortak
lığı senedi suretiyle kâr payı veriyor. Yani, faiz ye
rine kâr payı adıyla, faiz veriyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu, faizin her türlüsünü ha
ram sayan tslam memleketlerinde, faizi helal kılmak 
için kabul edilmiş olan bir formüldür. Tabir caizse bir 
hile-i şer'iyedir, bir hülledir. Şimdi bunun memleke
timizde, laik bir memlekette resmen benimsenmiş ol
ması şayanı eseftir. Evvela bu noktayı işaret etmek 
isterim. {MDP ve HP sıralarımdan «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

İkinci konu, banka muamelelerinin aynısını ya
pan bu müessese, İslam memleketlerinde dahi banka 
adıyla kurulmuştur; tslam Bankası adıyla kurulmuştur. 
Hatta bunlardan bir tanesi de memleketimizde şube 
açmıştn*. Böyle olduğuna göre, madem bu müessese 
de geliyordu ve bu işleri yapacaktı, bunu özel finans
man kurumu diye bir kurum olarak kurdurmak yeri
ne, düpedüz, bu muameleleri yaptığınıza göre, bizim 
bankalarla rakip müessese haline kuruluyorsunuz ve 

banka olarak kurulmanız lazımdır denilmeliydi; ama 
hükümet bunu dememiş ve ayrı bir hususî muamele 
yaparak, bir özel finansman kurumunu meydana ge
tirtmiştir. • 

Değerli arkadaşım bunun sakıncalarını izah etti : 
Türkiye'de bankalarımıza rakip bir müessese olarak 
doğmuştur. Onlar bir sürü takyidata tabi olduğu halde, 
bu her şeyden müstesnadır. Hatta ciddî bir kontrol
den dahi müstesnadır. Serbestçe çalışacaktır, mevdu
at kabul edecektir, kredi verecektir, teminat mektubu 
verecektir; 'hiçbir kayda tabi olmayacaktır, istediğini 
yapacaktır; bu olmamalıdır.; Yani yabancı sermayeyi 
getiriyorum diye bu kadar imtiyaz verilmemelidir. 
Vermeye de hakkımız yoktur. Hem bir defa memle
kette eşitliği bozuyoruz, yerli sermayeyi mahkûm edi
yoruz bunlara karşı ve hem de dediğim gibi, kanu
na aykırı bir durum ihdas ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir ayrı nokta daha var. Sa
yın îslimyeli her tarafını izah etti. Bakanlar Kurulu
nun buna yetkisi yar mıdır, yani kanunen Bakanlar 
Kuruluna böyle bir yetki verebilir miyiz? Değerli ar
kadaşlarım, bunlar için Bakanlar Kurulu, kararların
da objektif, riayeti mecburî kaideler koymak mecbu
riyetindedir ve böyle mücerret, objektif, riayeti mec
burî kaideler de ancak kanunla konur, o da teşri! 
Meclisin yetkisi içindedir. Anayasamıza göre bu yet
kiyi Bakanlar Kuruluna devretmek de mümkün de
ğildir. Filvaki kanun kuvvetinde kararname için ayrı -
bir hüküm var, ama onun şekli ayrıdır : Hususî bir 
kamın çıkar, yetki verir, kayıtları koyar ve tekrar Mec
lise gelmek üzere kanun kuvvetinde kararname çıkar
tır. Bu öyle değil, burada icraya kanun ihdas etme, ka
nun koyma yetkisi veriyoruz ki, bu tamamen Anaya
samıza aykırıdır. Meclis bu yetkisini, Anayasanın bi
linen maddesine göre hiç kimseye devretme selahiye-
tini haiz değildir. Bu bakımdan konunun önemini hu
zurunuzda arz etmek durumunda kaldım. 

Teşekkür ederim. (MDP ve HP sıralarından al
kışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Melen. 
Buyurun Sayın Bakan, söz sırası sizin efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAİYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Banka
lar Kanununun 96 ncı maddesinde diğer malî kuru
luşlarla alakalı bir düzenleme vardır. Bu düzenleme 
hakkında saym milletvekili arkadaşlarımız birtakım 
görüşler ileri sürdüler, bunlara cevap vermek için hu
zurunuza çıkmış 'bulunuyorum. 
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Söz konusu düzenleme, 1983 yılında 70 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile getirilmiş bir düzen
lemedir. 1983 yılında yapılmış olan bu düzenlemeden 
sonra hükümetler malî kuruluşların, düzenlenmesi, iş
leyişi, 'kuruluşu, faaliyetleri, denetiminin Bakanlar Ku
rulu kararıyla düzenleneceğine dair kanun gücündeki 
kararnamedeki yetkiye istinaden hazırlanmış olan bir 
Bakanlar Kurulu kararını ki, teknik seviyelerde uzun 
münakaşalardan sonra meydana gelen bu kararı biz 
Hükümete .geldiğimiz zaman hazır vaziyette bulduk ve 
bu Bakanlar Kurulu kararı kendi politikamıza da 
uygun olduğu için, hükümetin teşkilinden 3 gün son
ra, yani 16 Aralık 1983'te bunların kuruluşu, işle
yişi ve düzenlenmesini tanzim eden Bakanlar Kurulu 
kararını yürürlüğe koyduk. 

özel finans kurumları hakkında Merkez Banka
sıyla Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının tebliği ile 
de sistem tamamlanmış oldu. Buna göre özel finans 
kurumlarının nasıl kurulacağı, nasıl çalışacağı, dene
timinin nasıl yapılacağı bu Kanunun verdiği yetkiye 
istinaden düzenlenmiş bulundu ve buna istinaden de 
Türkiye'de hepimizin bildiği gibi kuruluşlar kuruldu. 

Kanaatimce bu, laikliğe aykırıdır tarzında bir iddia
nın sureti katiyede söz konusu edilmemesi gereken bir 
husustur. Biz her şeyden evvel ekonomideki gelişme
leri, ekonominin ihtiyaçlarını nazarı itibare alarak ge
reğini derhal yapmadığımız takdirde bunlardan ya
rarlanmamız gereken hususlardan istifade edememe 
durumuyla karşı karşıya kalırız. Batı bunları, bizden 
çok daha iyi kullanmak suretiyle değerlendiriyor. 
Türkiye de bunun gereğini yapmak zorundaydı ve 
zaten bu zorunluluk sonucunda bizden evvelki dö
nem böyle bir yetki hükümete verilmiş ve gereği de 
buna göre yapılmıştır. Bu bakımdan, bu konunun ta
mamen ekonomik olduğunu ve hiçbir zaman da lâ
iklikle alakalı bulunmadığını açıklıkla ortaya koymak' 
istiyorum. 

Diğer taraftan, söz konusu müesseseler, yani malî 
kuruluşlar bir banka veya bir sigorta değildirler. 
Bunlardan farklı müesseselerdir ve kuruluşlarının da 
farklı şekilde düzenlenmesi lazımdır. Ancak, banka 
faaliyetleri ile de yakın benzerlikleri olduğu için, ku
ruluş ve denetimi de bu özellikler göz önüne alına
rak düzenlenmiştir. Bu konu ile alakalı bazı hususları 
belirtmek istiyorum. 

Kurulması Bakanlar Kurulu kararıyladır, banka
larda olduğu gibi. Asgarî 100 ortağı vardır ve 5 mil
yar lira sermaye ile kurulur. Ayrıca ön izin alınır 
ve ilgililer hakkında gerekli tahkikat yapılır. Bütün 

incelemeler yapıldıktan sonra, bir banka kurulurken 
hangi hususlara dikkat ediliyorsa, burada da o kuru
luş esasları uygulanır. 

Kurulduktan sonra faaliyet izni verilmesi, yine bü
yük bir benzerlik olarak bankalarda olduğu gibi ciddî 
bir incelemeden sonra mümkün olmaktadır. 

Fon toplaması birtakım nizama konulmuştur, is
tediği kadar fon toplayamaz, özkaynaklarının 10 katı 
ile sınırlıdır ve bankalardan daha dar olarak tutul
muştur. Kredi verirken yine özkaynakları ile ilişki 
kurulmuştur, istediği kadar fon kaynağını kullana
maz «Mevduat munzam karşılığına benzer bir uygu
lama yoktur» denildi; ama vardır ve bu da yüzde 10 
oranında Merkez Bankasına bu topladığı fonlardan 
koyar. Buna ait düzenleme mevcuttur : Tebliğlerin 15, 
17 nci maddesi; Merkez Bankası Tebliğinin 8 ve 11 
inoi maddeleri. 

Ayrıca 'bu kuruluşlar kurulduktan sonra faaliyet
leri esnasında çok sıkı bir denetime tabidirler. Bu de
netimler : 

1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafın
dan yapılan denetim, 

2. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 
yapılan denetimdir. 

Bunlardan Merkez Bankasının yaptığı denetim, 
belgelere dayanarak yapılan denetimdir. Diğeri de ye
rinde teftiştir. 

Bu bahsettiğimiz malî kuruluşlar; bilanço, kâr ve 
zarar hesaplarıyla katılma hesap durumlarını .6 ayda 
bir kamuya ilanen duyurmak zorundadırlar; tebliğin 
19 uncu maddesi. 

Ayrıca birim değerlerini günlük ve haftalık olarak 
ilan etmek zorundadırlar. 

IBu kuruluşlar carî hesaplarda biriken fonlarının 
yüzde 10'u ile katılma paylarında biriken fonlarının 
yüzde Tini demin söylediğim gibi, Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasına bloke etmek zorundadırlar. 
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonları itibariyle 15 
gün içinde kâr ve zarar katılma yöntemleri ile kul
landırılan fonlara ilişkin olarak fon kullananlara ya
pılan kâr ve zarara katılma yatırım akitlerinin birer su
retlerini Merkez Bankasına göndermek zorundadırlar 
ve Merkez Bankası bunlardan devamlı bilgi akımı 
ile fon kuillanım durumlarını her zaman takip et
mektedir. Onun dışında, demin de söylediğim gibi, 
Başbakanlık Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı da bun
ları devamlı olarak denetler. Denetleme sonunda her
hangi bir surette bir eksiklik veya bir noksanlık, faa
liyetlerinde tebliğ ve kanunlara aykırı bir durum ces-
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püt edildiği zaman bunların faaliyetlerine son verme 
yetkisi mevcuttur. Onun ötesinde bunların gerek ba
kanlık tebliğlerine ve Bakanlar Kurulu kararlarına ay
kırı hareketlerinden dolayı Türk Ticaret Kanunu ile 
Türk Oeza Kanunundaki 'hükümlere göre de hakların
da cezaî takibata tabi tutma ve her şeyden evvel ka
nunlara ve Bakanlar Kurulu tebliğlerine aykırı hare
ketleri (görüldüğünde de bunların faaliyetlerine son 
vermek mümkündür. 

Arz 'ederim. «(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
96 ncı madde üzerinde söz isteyen arkadaşlarımı

zın konuşmaları bitmiştir. 
Şimdi sorular kısmına geçiyorum. 
ıSayın Tutum, sizin bir sorunuz var. 
Sayın Melen, sizin sorunuz mu var efendim? 
FERİT MELEN (Van) — Bakandan sonra söz 

istedim. 
BAŞKAN — Bitti efendim, sorular kısmına geç

tik. Müsaade ederseniz sorulara devam ediyoruz. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

görüşmekte olduğumuz maddenin gerekçesinden bir 
satır okuyorum : «İleride ülkemizde faaliyet göste
rebilecek bu tür kuruluşların faaliyetleri bu Kanun 
hükmünde kararname ile düzenlenmemiştir.» Bu cüm
le yazıldığı zaman Faisal Finans Kurumu var mıydı, 
yok muydu? Birinci sorum bu efendim. 

İkinci sorum Sayın Başkan, hükümetten. Görüş
mekte olduğumuz 96 ncı maddenin ikinci fikrasında, 
aynen okuyorum; «Bu kurumların kuruluşlarına, faa
liyetlerine, organlarına ve tasfiyelerine ilişkin esas ve 
usuller Bakanlar Kurulunca düzenlenir. Düzenleme 
dışı kalan hususlarda; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili 
diğer kanun hükümleri uygulanır» denmiş. Türk hu
kuk sisteminde bir yara bir konunun esaslarını dü
zenler, düzenlemediği konuları genel hükümlere gön
derir. Burada ise tam tersine Sayın Başkan, esası idarî 
düzenleme ile tespit ediyor, yani Bakanlar Kurulu ka
rarı ile onun dışındakileri kanuna gönderiyor. Görül
memiş bir hukuk düzenlemesidir bu. Acaba, Bakan
lar Kuruluna bir kanunu, yani Ticaret Kanunu kap
samını daraltıp genişletme yetkisi verilebilir mi efen
dim? Bunu hükümetin cevaplamasını istiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Anladığım kadarıyla birinci sorunuz komisyondan?. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet. 
BAŞKAN — Önce komisyona sorduğunuz soru

nun cevabını komisyon başkanından rica edelim. 
Buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, Faisal 
Finans Kurumu daha sonra çıkmıştır. 70 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname 22 Temmuz 1983'te yürürlü
ğe girmiştir ve Meclise gerekçesiyle sevk edilmiştir. 
Gerekçe eski tarihe aittir, daha sonra Faisal Finans 
Kurumu kurulmuştur. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İkinci sorunuzu sayın 'bakan cevaplandıracaklar. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Kanun hük
münde kararname Bakanlar Kuruluna bu kuruluşla
rın kuruluş ve işleyiş hususları hakkında düzenleme 
yetkisi veriyor ve tabiî bu Kanun gücündeki karar
namenin neşrinden sonra yapılacak, düzenlemeyi mü
teakip bu bahsettiğimiz kuruluşlar ancak kurulabili
yor. Gayet tabiî sırası; önce kanun gücündeki ka
rarname böyle bir düzenleme yetkisini Bakanlar Ku
ruluna veriyor, Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullana
rak bu kuruluşların çalışma ve kuruluş esaslarını dü
zenliyor, peşinden de bu kuruluşlar kuruluyor, bura
da Bakanlar Kurulu bu kuruluşların işleyişleri hak
kında bir düzenleme yapıyor. Yalnız bu düzenleme, 
kendisinin kanunlara aykırı olarak, kanunların aksine 
olan bir hususu düzenleme yetkisi manasında değildir 
gayet tabiî. Kanunların kendisine verdiği imkânlar öl
çülerde bu düzenlemeleri yapacaktır. Bir kanunî hük
mü değiştiremeyecektir gayet tabiî. Bu bakımdan da 
kendisinin yaptığı bu düzenlemeler, kanunların ken
disine vermiş olduğu imkânlar ölçüsünde yaptığı dü
zenlemeler dışında, gayet tabiî diğer kanunların bu 
mevzuyla alakalı hükümleri uygulanacaktır, demesini 
büyük bir yanlışlık veya bir yanlışlık olarak biz dü
şünmüyoruz. 

Arz ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, 96 ncı madde üzerindeki gö

rüşmeler bitmiştir; ancak bu madde üzerinde 2 önerge 
vardır, önergeleri okutacağım, sonra aykırılık sırasına 
göre işleme alacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun hükmündeki kararna

menin 96 ncı maddesinin 2 numaralı bendinin Ana
yasaya aykırılığı nedeniyle aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

2. Bu kuruluşların faaliyetlerine ve organlarına 
ve tasfiyelerine ilişkin esas ve usuller ayrı bir kanunla 
düzenlenir. 

Ferit Melen Rıfat Bayazıt 
Van Kahramanmaraş 

Fenni tslimyeli Ali Bozer 
©ailılkesiır Anfcaıra 

Kadri Altay Ertuğrul Gökgün 
Antalya Aydın 

Vecihi Akın 
Konya 

BAŞKAN — ikinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bankalar Kanunu Tasarısının 

96 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Osman Nuri Akyol Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kocaeli Kayseri 

Mehmet Umur Akarca Ali Babaoğlu 
Muğla Nevşehir 

Nabi Poyraz 
Ordu 

MADDE 96. — 
2. Bu kurumların kuruluşlarına, faaliyetlerine, 

organlarına, tasfiyelerine, Türk Ticaret Kanununun 
ve diğer mevzuatın, çeke ilişkin hükümlerine tabi 
olup olmayacağı Bakanlar Kurulunca düzenlenir. 
Düzenleme dışı kalan hususlarda; Türk Ticaret Ka
nunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Bu önergelerden en aykırı veya kap
samlı durumda olan önergeyi tekrar okutuyorum : 

Kocaeli Milletvekili Osman Nuri Akyol ve arka
daşlarının önergesi : 

MADDE 96. — 
2. Bu kurumların kuruluşlarına, faaliyetlerine, 

organlarına, tasfiyelerine, Türk Ticaret Kanununun 
ve diğer mevzuatın, çeke ilişkin hükümlerine tabi 
olup olmayacağı Bakanlar Kurulunca düzenlenir. 
Düzenleme dışı kalan hususlarda; Türk Ticaret Ka
nunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Bü önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VlEKİLÎ AYÇAN ÇAKIROĞLLARI (Denizli) — 
Katılıyoruz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

Affedersiniz, hangisiydi efendim? 

BAŞKAN — Bir daha okutuyorum efendim, de
min iyi okunmadı. 

(Kocaeli Milletvekili Osman Nuri Akyol ve ar
kadaşlarının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılıyo
ruz efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ne de
mek isteniyor, önergeden bir şey anlamadım, lütfeder 
misiniz bir açıklama yapılsın? 

BAŞKAN — Efendim, önergenin metni önergeyi 
verenlere ait; Başkanlığın bunu düzeltmesi diye bir 
yetkisi yok. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, düzeltme
nizi arzu etmedim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ne yapmamızı istiyorsunuz? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İzahat istedim bu 
önergeyi verenlerden. Zira bu önergeden bir mana 
çıkmıyor efendim. 

BAŞKAN — Şimdi izah edecekler herhalde efen
dim. 

Ancak, hükümet ve komisyon bu önergeye katıl
dıklarını beyan ettiklerine göre, kendilerine söz hakkı 
doğmamaktadır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, yal
nız hükümet ve komisyonun anlaması yeterli değil
dir, milletvekillerinin de anlaması lazımdır. 

BAŞKAN — 2 kere okuttuk. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Anladım Sayın Baş-

kan. Yalnız bunda bizim günahımız yok, bir millet
vekili olarak ben anlamak istiyorum. Bu önergeden 
bir mana çıkmıyor, önergeyi verenlerden, maksat
larının ne olduğunu izah etmelerini istirham ediyo
rum. 
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BAŞKAN — Böyle bir usul yok Sayın Kuşhan. 
Önergeyi 2 kere okuttum, bundan başka yapabilece
ğim bir husus yok. 

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

demki kabul ettiler, katıldılar; o zaman hükümet açık
lasın bunun manasını. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (tzmir) — Anladık 
efendim, izah edelim. 

BAŞKAN — Niçin katıldığınızı lütfen kısaca 
söyleyin efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Esasta 2 nci 
madde aynı. Yalnız ilave edilen konu, Bakanlar Ku
ruluna çekle alakalı olarak düzenleme yapma yetki
sinin de verilmesidir. Yani, kuruluşları, işleyişleri ve 
denetimi hakkında Bakanlar Kurulu düzenleme ya
parken, çek kullanma yönüyle de bunların ne şekilde 
bunu yapacaklarına dair esasları belirleme yetkisi de 
buraya ilave edilmiş. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, bu 
konuda verilen önergeden siz bu manayı çıkarabili
yor musunuz, yoksa yapılmak isteneni mi izah edi
yorsunuz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Hayır, 
önergeyi burada inceledik ve söylediğim mananın 
çıktığını gördük. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Uygulamada göre

ceğiz Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir hususu bir 

defa daha açıklamak istiyorum, önergeler son daki
kada verilmez. Önerigeleri komisyonların incelemesi 
lazımdır ve incelemektedir de. Onun için önergele
rin önceden verilmesinin sayısız faydaları vardır. Bu 
önerge de önceden verilmiştir, komisyon ve bakan 
tarafından incelenmiştir; dolayısıyla sayın bakanın da 
haberi vardır efendim. 

Bu açıklamayı bilgilerinize sunarım. 
önergeye komisyon ve hükümet katılmıştır. 
Şimdi bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme alıyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun hükmündeki kararna

menin 96 ncı maddesinin 2 numaralı bendinin Ana
yasaya aykırılığı nedeniyle aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

2. Bu kuruluşların faaliyetlerine ve organlarına 
ve tasfiyelerine ilişkin esas ve usuller ayrı bir ka
nunla düzenlenir. 

Van Milletvekili Ferit Melen ve arkadaşları. 
BAŞKAN — İkinci fıkra, bundan önceki önerge 

ile önemli bir değişikliğe uğramıştır. Onu da nazarı 
itibara alarak önergeyi işleme alıyorum. 

Sayın komisyon, bu önergeye katılıyor musunuz 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeye komisyon ve hükümet katılmamakta

dırlar. 
Bu nedenle önerge sahiplerinden birine söz veri

yorum. 
Buyurun Sayın Bayazıt, 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; 96 ncı madde
nin ikinci fıkrası üzerinde verdiğimiz önerge müna
sebetiyle söz almış bulunuyorum. 

Malî piyasada, bankaların dışında, bunlara ben
zer nitelikleri olan kuruluşların faaliyete geçmesin
de, Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde kredi - kira 
ortaklığı şeklinde müesseseler, Ortadoğu ülkelerinde 
ise, kâr ve zarar ortaklığına dayanan teşebbüsler 
vardır. Bunlardan ilham alarak, kanun hükmündeki 
kararnameye bu husus 90 inci madde olarak getiril
miş; fakat sonra komisyonca 96 ncı madde olarak 
tedvin edilmiştir. Biz yabancı sermayenin memlekete 
girmesine hiçbir suretle karşı değiliz. Geçenlerde gün
dem dışı olarak Faisal Finansman Şirketi hakkın
daki bir konuşmam sırasında da bunu etraflıca arz 
etmiştim. Biz yabancı sermayenin memlekete gelme
sine, faydalı olarak çalışmasına, millî müesseselere 
zarar vermemesine taraftarız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kuruluşun (Sayın 
Başbakan Yardımcısı da izah ettiler) nasıl kurulacağı, 
nasıl çalışacağı ve nasıl denetleneceğinin (Bakanlar 
Kuruluna yetki vermek suretiyle) Bakanlar Kurulu
nun çıkaracağı bir kararnameyle düzenleneceğinin 
öngörüldüğünü belirttiler. Nitekim, .. tasanda da bu 
şekildedir. Kanun hükmündeki kararnamede Bakan-
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lar Kuruluna yetki verilmiştir. Burada bir hata ola- ı 
bilir, biz hatadan her zaman Anayasa karşısında rü- I 
cu etmeyi, onu düzeltmeyi bir fazilet olarak kabul 
ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kuruluşların birçok 
denetimler neticesinde, bankalarda olduğu gibi, yol
suzluklarının, tebliğlere aykırı faaliyetlerinin görül
mesi mümkündür. Bunlara cezaî sorumluluğu nere- I 
den vereceğiz? Bakanlar Kurulunun kararnamesi hiç
bir suretle suç ihdas edemez ve suç takibini de ge- j 
rektirmez. Ayrıca, mahkemelere bu konuda yetki de 
veremez. Evet Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkındaki Kanunda özei hüküm vardır; hükümet 
tebliğlerine aykırı hareket edenler, döviz kaçakçılığı 
yapanlar, döviz hesabını kapatmayanlar hakkında 
bahsettiğimiz kanunda hükümler vardır. Orada teb
liğlerle bunlar düzenlenebilir; fakat burada özel bir 
kanun çıkarıyoruz. Bu kanunda ki bankalar hakkın
da kanundur, bankaların dışında olan bu finans ku
ruluşları için, «bunların işleyişi, denetimi, çalışması ve 
kurulması Bakanlar Kurulunca düzenlenir» diyoruz. 
Bu Anayasanın 91 inci maddesine de taban tabana 
zıttır. Eğer bunu çerçeve kanun içerisinde kanunla 
düzenlemiş olsaydı bir diyeceğim yoktu; fakat ayrıca 
Bakanlar Kuruluna böyle bir yetkinin verilmesi, ile
ride göreceksiniz, yabancı sermayenin memlekete gir
mesini de önleyecektir. Çünkü, yabancı sermaye 
daima memlekette teşriî kuvvetin çıkaracağı kanun
lardan ilham alır, onlara itibar eder. Bakanlar Ku
rulu bugün vardır, yarın yoktur. Bugün bir bakan
lar kurulu gelir bir karar çıkarır, arkadan diğer parti 
iktidara geçer o bakanlar kurulu kararını değiştirir. 
tşte yabancı sermayenin itibar etmemesinin sebebi 
de bundandır. Biz, teşriî kuvvetin kanun çıkarma 
yetkisinin hiçbir zaman Bakanlar Kuruluna verilme
sine taraftar' değiliz. Bunun için bu konuyu dile ge
tirmiş bulunuyorum. Gerek Sayın Fenni Islimyeli, 
gerekse Ferit Melen bunun teknik konularında geniş 
izahat verdiler, herhalde burada bulunan arkadaşla
rım bunu dinlemişlerdir. Sayın Cahit Tutum'un da, 
sayın bakandan sormuş oldukları sual üzerine bu da
ha evvel oylanan önerge münasebetiyle vermiş olduk
ları cevap bizleri tatmin etmedi. Bu bakımdan kanu
nun sakat tarafının düzeltilmesi görüşündeyiz. Eğer 
bu şekilde olursa yarın memlekete birçok imtiyazlı 
müesseseler gelir, bir nevi malî kapütülasyonların 
gelmesine sebebiyet verilir. Bu konuyu sizin takdiri
nize bırakıyorum. I 

Saygılarımı sunarım. (MDP sıralarından alkışlar) | 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
önergenin oylanması aşamasına gelmiş bulunuyo

ruz. Hükümet ve komisyon bu önergeye katılmadılar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum, önergeyi kabul 

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

Sayın milletvekilleri, 96 ncı maddeyi kabul edil
miş bulunan 1 inci önergenin getirdiği değişik şekliy
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde bu yeni şekliyle kabul edilmiştir. 

97 nci maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan hükümler "^ 
MADDE 97. — 1. 7129 sayılı Bankalar Kanunu 

ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
2. 7129 saydı Bankalar Kanununun 28 inci mad

desine göre tesis edilen mevduat munzam karşılıkları 
ilgili bankalara iade edilir. Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte tahakkuk veya tahsil edilmemiş cezaî 
faizler ve vergileri talep edilmez. 

BAŞKAN — 97 nci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok. 

Soru sormak isteyenler?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 97 nci madde kabul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi qkutuyorurn : 
GEÇtCt MADDE 1. — Bankalar anasözleşme-

lerini ve diğer geçici maddelerle özel bir süre veril
memiş olan hallerde durumlarını 22.7.1985 tarihine 
kadar bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorun
dadırlar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyenler?.. 
Yok. 

Sorusu olanlar?.. Yok. 

Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.., Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GECİCt MADDE 2. — Geçici 1 inci maddede 

belirtilen süre sonunda 5 inci maddeye uygun hale 
getirilmeyen sermaye payları temettü hariç hiçbir or
taklık hakkından yararlanamaz. Bu paylara ait di
ğer ortaklık haklan, 5 inci madde hükümlerine inti
bak ettirilmelerine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu tarafından kullanılır. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz is
teyenler?.. Yok. 

Sorusu olanlar?.. Yok. • 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Geçici 2 nci madde kabul edilmiştir. 
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Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 3. — Bankalar 22.7.1985 ta

rihine kadar özkaynaklarını 5, 6 ve 16 ncı madde
lerin gerektirdiği miktarlara çıkarmak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyenler?.. 
Yok. 

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

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Mevduatın bu Kanunun 

34 üncü maddesine göre tasnifine Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasınca belirlenecek tarihten itiba
ren başlanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyenler?. 
Yok. 

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

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇtCt MADDE 5. — 1. Bankalar, bu Kanu

nun yayımı tarihinde daha önceki mevzuata uygun 
olarak açtıkları kredilerden bu Kanunda belirtilen 
şartlara aykırı olanları, Kanun hükümlerine uygun ha
le getirinceye kadar artıramazlar. 

2.' Bu Kanuna göre açılması yasak olan krediler 
22.7.1985-tarihine kadar tasfiye edilir. 

BAŞKAN — Geçici 5 inci madde üzerinde söz is
teyenler?.. Yok. 

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

Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 6. — 1. Bankalar bu Kanu

nun yayımı tarihinden önce, mevzuata uygun ola
rak yaptıkları iştirakler ve edindikleri gayrimenkuUe-
ri bu Kanunda gösterilen sınırlara intibak ettirinçeye 
kadar iştiraklerine sermaye yatıramaz ve gayrimenkul 
edinemezler. 

2. Bu Kanunun yapılmasını yasakladığı iştirak
lerin 22.7.1985 tarihine kadar elden çıkarılması zo
runludur. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde üzerinde söz is
teyenler?.. Yok. 

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

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 7. — Bu Kanunun 51 ve 56 ncı 

maddelerine göre çıkarılacak olan tek düzen hesap 
planı, tip bilanço ve kâr ve zarar cetveli ile üç aylık 
hesap ö*£tleri ve aylık mevduat ve kredi cetvelleri 
ile bunların uygulanma ye düzenlenme esaslarına iliş

kin izahname 1985 yılı sonuna kadar hazırlanır ve 
1986 yılı başından itibaren yürürlüğe konulur. Bu 
tarihe kadar 7129 sayılı Kanunun 51 inci maddesine 
göre düzenlenen belge örneklerinin kullanılmasına 
devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde söz is
teyenler?.. Yok. 

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

Geçici 8 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 8. — 1. Bu Kanunun yayı

mından önce 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile ek ve 
değişikliklerine göre tedricen tasfiye edilmekte olan 
bankaların tasfiyelerine aynı hükümler dahilinde de
vam olunur. Tasfiyeye nezaret eden bankalar bun
ların alacaklarından 100 bin liraya kadar olanlarım 
resen, 1 milyon liraya kadar olanlarını Bakanlığın uy
gun görmesi üzerine terkine yetkilidir. 

2. Tedricen tasfiye edilmekte olan bankaların 
aciz vesikasına bağlı alacakları terkin edilir. 

3. Bankalar Tasfiye Fonundan, tedricen tasfi
ye edilen bankalara verilen avanslara, veriliş tarihle
rinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sının cari genel reeskont faiz oranı üzerinden faiz 
yürütülür. 

BAŞKAN — Geçici 8 inci madde üzerinde söz 
isteyenler?.. Yok. 

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

Geçici madde 9'u okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 9. — Bu Kanunun 64 üncü 

maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan ve 6183 sa
yılı Kanunun uygulanması ile ilgili olan hüküm, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlar 
Kurulu Kararı ile bir Bankaya devredilmiş veya bir
leştirilmiş bulunan bankaların üçüncü şahıslardaki 
alacaklarının tahsili hakkında da uygulanır. 

Devralan banka tcra ve İflas Kanunu hükümleri
ne göre başlamış olduğu takiplere de devam edebilir. 

BAŞKAN — Geçici 9 uncu madde üzerinde söz 
isteyenler?.. Yok. 

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

98 inci maddeyi okutuyorum : 
Tebliğler 
MADDE 98. — Bu Kanunun uygulama esasları 

Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 

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

99 uncu maddeyi okutuyorum : \ 
Yürürlük 
MADDE 99. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
100 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 100. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) -*- Sayın Başkanım, 
tümünü oylamaya geçmeden evvel İçtüzüğün 86 ncı 
maddesine göre tespit ettiğimiz bazı maddî hatalar 
var, müsaadenizle bunları ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, 44 ün
cü maddenin 3 No. lu bendindeki «Müsteşarlık» iba
resinin «Bakanlık» olarak düzeltilmesi gerekiyordu, 
bu konuda verilmiş bir önerge vardı ve o önergede 
yer alan birçok madde arasında 44 üncü madde okun
madığı için bunu buradan bilgilerinize arz ediyorum 
efendim. 

İkinci husus olarak; 79 uncu maddenin sekizinci 
bendindeki «Beşinci fıkra» ibaresinin «Dördüncü fık
ra» olarak düzeltilmesi gerekiyor, burada da maddî 
hata olduğu kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Onu konuşmuştuk. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Devamla) — Evet efendim. 
/Üçüncü husus olarak, 95 inci maddede belirtilen 

madde numaraların da, 561dan sonra 57 nci madde 
nuimaraisının, yine önergeye eklenımesü gerekiyordu. 
Bu da okunmamıştır; bilgi olarak arz ederim. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, 
'bunları teker teker yüce heyetinize sunacağım : 

44 üncü madlded'e istenen bu değişüitol'iği oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
e'dilm'iştir. 

79 uncu maddede de redaksiyon mahiyetinde is-
tenm'iş bir değişikl'ik vardır, oylarınıza sunuyorum : 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Önergesi Başkanlık 
Divanına intikal etti mi Sayın Başkanım? 

IHAIŞBÖAN — Bu redaksiyon 86 inci maddeye göre 
oluyor. 

ÖMIER KUŞHAN (Kars) — 86 ncı madde değil 
efendim. Sayın Emİroğl'u, «2 nci maddedeki önerge
nin Sayin Başkanlık Divanına intikal etmediğini ve 
komisyorida bulunduğunu» ifade ettiler. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Hayır efendim, 
Başkanlık Divanında var; fakat o madde numarası 
okunmadı. 

ÖMER KUŞ/HAN (Kars) — Başkanlık Divanı dü
zeltir. 

BAŞKAN — Efendim, 86 ncı madde bu yetkiyi 
zaten veriyor. 
79 uncu madde ki redaksiyonu oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

95 inci maddeyi bir daha lütfeder misiniz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
'METÜN EMİROĞLU (Malatya) — 95 İnci maddede, 
57 nci madde numarasının, ilgili önergeye eklenmesi 
gerekiyor; önergede vardı, fakat okunmadı. 56 ncı 
madde numarasından sonra 57 nci madde numarası
nın da eklenmesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Bu da basit bir şekil meselesidir; bu 
hususu da oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylamadan evvel, oyunun ren
gini belirtmek için söz isteyen var mı? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 
edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun. 

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

BAŞKAN — Gündemimizin, «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan gelen Diğer İşler Kıs
mının» 2 noi sırasındaki teklifin komisyona verilen 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 linçi Ek S. Sayılı 
Basmayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tu
tanağına eklidir. 
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maddeleri henüz gelmediğinden görüşmeleri ertelen-
miştÜr. 

3. — Cemal Kaçar'a Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütç Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı : 277) 

iBAlŞKAN — Gündem'iımizÜn 3 üncü sırasındaki 
277 sıra sayılı Cemal Kaçar'a Vatanî Hizmet Ter-
tübiriden Aylık Bağlanma'sı Ha'kkında Kanun Tasa-
ıri'SMiMi göıttişmeler'ine başlıyoruz., 

Komîsyon ve hükuim'at yerlerini alsınlar. 
(Komisyon yerinde olmadığından, bu tasarının gö-

ırüşülımıesiım' erteliyorum, 
4. — 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu 

Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun Ba
zı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanım Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu (Raporu (1/659) 
(S. Sayısı : 278) 

IBASŞK1AN — Gündemimizin 4 üncü sırasında, 2983 
Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kaimu Yatırımlarının 
Hıızlandırıtraa'sı Hakkında Kanunun Bazı Hükümleri-
n'iın Değrştürilmesi Hakkındaki Kanun Taisarı'sının gö-, 
rüşmelerine geçüyoruz. 

)Bu tasarı ile ilg'ili komisyon ve hükümet yerler'i-
nı afeımlaır. 

IKomisyon ve hükümet yerleririi azalmışlardır; bu 
kanun tasarısının da görüşülmesini erteliyorum. 

5 . — 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri [Personel Kanununun Değişik 43 üncü 
Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/672) (S. Sayısı : 279) (1) 

IHAiŞKlAN — Gündemimizin 5 inci sırasında. 
27.7.1967 Tarihti ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Değişik 43 üncü maddesd-
n'in (b) ıBerid'iniin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporunun görü-
şulmesdno geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır; gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

(1) 279 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 

27.7.1967 Tarihli ve 926 [Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Değişlik 43 üncü Maddesi

nin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun değişik 43 üncü maddesinin 
(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin 
(kıdem alanların fiilî 'be'kîeme süüresinin) yarbaya ka
dar (yarbay dahil) için üçte ikisi, albaylar için ya
rısı oranında sicili bulunmak,» 

IBAŞK'AN — Bu mao.de üzerinde söz isteyenler?.. 
Söz isteyen yok. 

Sorular kısmına geçiyorum. 
Bir soru var, başka soru soran yok. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
hükümetten bir açıklama rica ediyorum. Bu normal 
bekleme süresi için, «'Kıdem alanların fiilî bekleme 
süresinin» diye parantez açmış. «Kıdem alanların fi
ilî bekleme süresi» derken, kıdemin nasıl alındığını 
lütfen açıklarlar mı? 

Eğitimde geçirdikleri süre midir; yani görevde ol
madıkları süre midir? Bu parantez içinde getirdiği ifa
de gerekçede tam olarak açıklanmıyor. Sicil adedinin 
hesaplanmasında o rütbede fiilî olarak bekledikleri 
süreye itibar edilmesi esası getiriliyor. Bu doğrudur, 
doğrudur da, o rü'tibede fiilî olarak bekledikleri süre, 
acaba normal bekleme süresinden aşağıya mı bastı
rılıyor? O fiilî bekleme süresinin dışında kıdem nasıl 
veriliyor? 

Bunu açıklarlarsa maddenin uygulanmasında, ge
rekçedeki izahatta daha fazla bir rehber sağlamış 
oluruz uygulayıcılara. 

Teşekkürler. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. So
runuzu hükümetten soruyorsunuz sanıyorum: 

Buyurun Sayın 'Bakan. 

ıDEVUET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; burada fiilî bekleme 
süresi, kanunların bu bazı kişilere tanımış olduğu 
fiilî bekleme süreleridir. Bunlar kurmay subaylar için. 
profesörler için, doçentler için ve asistanlar iç!in veri
len ve kanunen tanınmış olan sürelerdir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kıdem midir Sa
yın Bakanım? 
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DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Kıdemdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. Başka sorusu olan yok. 
önerge yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka

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

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür". 

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

Etmeyenler.,. Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 

edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun. 

6. — 3.1.1961 Tarihli ve 205 Sayılı Ordu Yardım
laşma Kurumu Kanununun 21 inci Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/664) (S. Sayısı : 280) (1) 

BAŞKAN — Gündemtfm'Mn 6 ncı sırasında bulu
nan 3.1.1961 Tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun 21 inci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında' Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporunun görüşüflmes'ine başlıyoruz. 

(Sayın hükümet ve sayın komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon Raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenıler... Komisyon 
raporunun okunması ka'bul edilmemiştir. 

Tasamın tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edifoniştJir. 

(1) 280 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

3.1.1961 Tarihli ve 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun 21 inci Maddesinin Değişti-

. rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

İMADDE 1. — 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Ku
rumu Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 21. — En az 10 yıl müddetle Kurumda 
üye olarak bulunduktan sonra, görevli oldukları ku
ruluşlardan herhangi bir sebeple ayrılmak suretiyle 
üyeliği sona eren daimî üyeler emefcffik yardımlından' 
faydalanırlar.» 

IBAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

FENNÎ ÎSLÎMYELİ (Balıkesir) — Soru sormak 
istiyorum Sayın Başkanım, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FENNÎ fSUMYELÎ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

Ordu Yardımlaşma Kurumu sosyal bir kurumdur, 
getirilen esprisine iştirak ediyorum. 1 inci maddenin 
gerekçesinde 25 hizmet yılını fiilen doldurmuş, fakat 
yaş sınırını tamamlamadan ayrılmış olanların da, 
Ordu Yardımlaşma Kurumunun sosyal haklarından 
yararlanması öngörülmektedir. Ancak, burada 1 inci 
maddede, «En az 10 yılını doldurduktan sonra her
hangi bir sebeple» ifadesi var. Halbuki gerekçede, 
«Herhangi bir sebeple ifadesi» kısıtlanmış, yalnız fiilî 
hizmet yılını doldurmuş, fakat yaş haddini doldurma
mış olması halinde ayrılanlar bahis konusuyken, bu
rada çok şümullü bir ifade zikredilmektedir. Şimdi, 
sormak istediğim şudur; sicili itibariyle ayrılmış olan
lar da bu haktan yararlanacaklar mıdır ve bunda bir 
mahzur yok mudur? 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Buyurun iSayıın Bakan, 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sicille emekliye ayrılmış olanlar da bu kanun hüküm
lerinden yararlanacaktır. Bir mahzur mütalaa etmi
yorlar efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
iSorular cevaplandınıknıştır, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler,.. 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum1 : 
MADDE 2. — Bu Kanun L U 984 tarihinden ge

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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IBAŞK1AN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde soru sormak isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUSMAN (Kari) — Sayın Başkan, Ordu 

Yardımlaşma Kurumu Kanunu malumları olduğu üze
re, çok eski tariflilerde çakmış ve birçoklarının bu şe
kilde haklarının zail' olması söz konusu olan bir ka
nundur. IJİJ1984 tarihinden sonra bu durumda olan
lara bu haklar tanındığına göre, 1.1.1984ten önceki
lerin bu hakları için sayın hükümet ve sayın kuruluş 
ne düşünmekıtedir? Onların bu hakları zayi olmakta, 
dolayıısıyılia bir adaletsizlik tecelli «itmekte midir? Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IBuyuırun Sayın Bakan. 
DEVUET BAKANI KÂZIM OKSAY '(Bolu) — 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda yapılan tadd̂  
lat l.L1984ten başladığı için, tarihten bu tarihe kadar 
yürürlük geriye gö'türüImüşitJü'r. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. Tarih
leri itibariyle EmekM Sandığına bağlanmış olduğunu 
ifade* buyurdunuz. 

2 tu& madlde üzerinde başka sorusu olan?.. Yok. 
(Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler..,. Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerînii Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
'BAŞKAN — Madde (üzerinde Söz İsteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarında sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul ediim!iştür. 
Tümü üzerinde söz IMeyen?.. Yok. 
Tasarımın tümünü oylarınıza sunuyorum : (Kalbul 

edenler... Bitmeyenler.,. Tasarı kabul' ed'ilmiş ve ka
nunlaşmıştır; hayıırlı olsun. 

7. — 11.1.1983 Tarihli ve 2780 Sayılı Hava Harp 
Okuluna Girmeye İstekli Aday öğrenciler Hakkında 
Kanunun Adının ve 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/673) (S. Sayısı : 281) (1) 

'BAŞKAN — Yine gündemiimliziiın son şurasındaki, 
1İ1.İJÎ983 Tarihli' ve 2780 sayılı Hava Harp Okuluna 
Girmeye İstekli Aday Öğrenciler Hakkımda Kanunun 
Adının ve 2 inci Maddeslirtin Değ'işltiirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
runu görüşmeye başlıyoruz. 

(Komisyon ve hükümet yerlerinde. 

(1) 281 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir, 
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(Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla
rınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... (Etmeyenler,.. Raporun okunması kabul edütaıe-
mişfc 

Tasarınım tütaü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarımın maddelerine geç'ilmesfeii oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının' 
maddelerine geçİlmesü kalbul' edilmiştir. 

II inci maddeyi okutuyorum : 

11.1,1983 Tarihli ve 2780 Sayılı Hava Harp Okuluna 
Girmeye İstekli Aday öğrenciler Hakkında Kanunun 
Adının ve 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2780 sayılı Kanunun adı aşağıdaki 
şekilde değiştMhniiştir. 

«Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday öğ
renciler üe Uçuş ve Paraşüt Eğitimine Tabi Tutula
cak Harp Okulu öğrencileri Hakkında Kanun» 

'BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum !: Kabul edenler... 
Etmeyenler.:. 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2780 sayılı Kanunun 2 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 2. ->— Hava Harp Okulu öğrencileri ile 

aday öğrencilerinin, deneme uçuşu, paraşütle atlama 
ve •benzeri uçuş; diğer Harp Okulu öğrencilerinin ise 
uçuş ve paraşüt eğitimleri 'ile bu eğitim faaliyetlerin
den dolayı sakat kalmaları veya şehit olmaları hafin
de 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve 
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununda be
lirtilen sakatlık veya şehitlik tazminatı ödenir.» 

(BAŞKAN — 2 nc'i madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Ermeyenler... 2 nd madde kabul1 edilmiştir. 

3 üncü föaddeyi okutuyorum : 
IMADDE 3. — (Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
(Kurulu yürütür. 
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'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

(Sayın milletvekilleri, gündemimizde görüşülecek 
başka konu kalmamıştır. Sözlü sorularla gündemde 
bulunan ve gündeme girecek olan kanun tasarılarını 
•sırasıyla görüşmek için 30 Nisan 1985 Salı günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.10 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (DEVAM) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuna ilişkin 
Başbakandan mrusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Mükerrem Taşçtoğlu'nun yazılı cevabı (7/467) 

Türkiye Büyük (Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan ıtarafından yazı

lı olarak cevaplandımlımasına aracılığınızı arz ve ri
ca ederim. 

Saygılarımla. , 
Hilmi Nafllbantoğlu 

(Erzurum 
Soru 1. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuna 

bırakılan «Triptik ve gümrük giriş belgesi» verme uy
gulamasından ötürü olan gelirler yasal olmadığına 
göre, bu yasal olmayan gelirleri ile giderleri denet
lenemez mi? 

Soru 2. Bu kurumun gelirleri ile giderleri ara
sındaki fark para kimlere mal edilip bölüşüloıekte-
dir? 

Soru 3. örneğin IHidiv .Kasrının onarımı döşen
mesi ve düzenlenmesi liçin 175 500 000 TL. sarf edil
miş olduğu halde 27 Temmuz 1984 tarihi Güneş Ga
zetesinde kurum baş yetkilisi 300 000 000 TL. sarf 
edildiğini söyleyebilmiştir. Bunlardan hangisi doğ
rudur? 175 000 000 TL. doğru ise 300 000 000 TL. 
denmesinin sebebi ve bu fark ne olmuştur? 

Soru 4. Bu kurum hakkında çeşitli Kaçakçılık, 
yolsuzluk, usulsüzlük ve kanunsuzluk ihbar ve söylen
tileri için bir soruşturma yaptırmayı uygun bulur-
musunuz? 

Soru 5. Bu kurumun üst üsbe aynı plakalı araca 
triptik -belgesi düzenleyerek yurda kaçak araba gir
mesi aksaklıklarına yol açtığının görüilldüğü söylen
mektedir, doğru mudur? 

TC. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 24 , 4' . 1985 

IHukuk Müşavirliği 
Sayı : 703-16545 

Konu : Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın ^Kanunlar ve Kararlar Ge

nel Müdürlüğü) 1.4.1985 ıtarih ve K. K. Gn. Md. 
18/106-764/03495 sayılı yazısıyla tarafıma intikal et-
ıtirilen Erzurum Milletvekili Hilmi Nalıbanıtoğlu'nun 
yazılı soru önergesi. 

Yukardakıi igide kayıtlı yazı ile, Sayın Başbakan 
vekilince tarafımdan oevaplandırıılmasının ttenısip edil
diği bildirilen Erzurum Milletvekilli Hilmi INalbant-
oğlu'nun Başkanlığınıza muhaıtap yazılı soru önerge
sinde; Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu hak
kında sorulan hususlar, Bakanlığımın görev ve yet
kileri açısından incelenımıişitir. 

1923 yılında Türk Seyyahın Cemiyeti adıyla ku
rulan, 1926 yılında Türkiye Turing Kulübü, 1930'da 
da Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu adını alan 
bu Dernek; turizmi geliştirmek ve beynelmilel tu
rizm ve otomobil haklarımdan yararlanmak amacıyla 
kurulmuşıtur. Devletin resmî ıteşkilâtı kurulmadığı 
dönemde (tercüman rehberleri yetiştirir ve turizm 
propagandası yapardı, En önemli faaliyet yabancı 
taşıtların gümrük ödemeden geçici olarak yurda gir
mesini sağlayan triptik rejimini kurmasıdır. Adı ge
çen Derneğin «triptik veya gümrük geçiş karnesi» 
verme yetkisi, 19 Temmuz 1973 tarih ve 1615 Sayılı 
Gümrük Kanununun 12 nci maddesi hükmünden doğ
maktadır. 

12.3.1982 tarih ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Ka
nununun 12 nci maddesinde; 2615 Sayılı Gümrük 
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Kanununun 12 nci maddesinin 1. (a) fıkrasındaki trip
tik veya geçiş karnelerinin T.C, Turizm Bankası A.Ş. 
tarafından verileceği ve bu hizmetlerden elde edile
cek gelirin dağıtım şekli hüküm altına alındıktan son
ra, aynı Kanunun 38 inci maddesinde; 6086 Sayılı 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ile 1615 Sayılı 
Gümrük Kanununun 12 nci maddesinin Türkiye 
Turing ve Otomobil Kurumunun triptik veya güm
rük geçiş karnelerinin verilmesine ilişkin hüküm
lerinin yürürlükten kaldırıldığı açıklanmış ve geçici 
2 nci maddede; 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 12 
nci maddesinin 1. (a) fıkrasına göre, Türkiye Tu
ring ve Otomobil Kurumunun veya onun kefalet et
tiği ecnebi kurumların verecekleri triptik veya güm
rük geçiş karnelerinin kabulüne, bu işlemler T.C. 
Turizm Bankası A.Ş. tarafından yürütülmeye başla
nıncaya 'kadar devam olunacağı, bu hizmetlerin yü
rütülmesinin en geç 1.1.1984 tarihine kadar T.C. 
Turizm Bankası A.Ş. ne devredileceği ve devir esas
larının Bakanlar Kurulunca belirleneceği hüküm altı
na alınmıştır. 

«Triptik veya gümrük geçiş karnesi» ile ilgili hiz
metlerin T.C. Turizm Bankası A.Ş. ne devredilmesin
den önce 20 Nisan 1983 tarih ve 18024 Sayılı Res
mî Gazetede yayımlanan 1615 Sayılı Gümrük Ka
nununda Bazı Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanuna 
Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki 18.4.1983 tarih 
ve 2817 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile, 1615 
Sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesindeki 
(2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile) kaldırılan 
hüküm tekrar konarak; triptik, gümrük geçiş karne
si veya Bakanlıkça tespit edilecek diğer benzeri bel
geleri verme konusunda, Türkiye Turing ve Otomo
bil Kurumu veya onun kefalet ettiği yabancı ku
rumlar yetkili kılınmıştır. 2817 Sayılı Kanunun 54 
üncü maddesi hükmü ile de, 2634 Sayılı Turizmi Teş
vik Kanununun 12 nci maddesi, geçici 2 nci madde
si hükümleri ve 38 inci maddesinin 1615 Sayılı 
Gümrük Kanununun 12 nci maddesine ait hükmü 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

/Yukarıda arz ve izah edildiği gibi, 2634 Sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununun 12 nci ve geçici 2 nci 
maddesindeki hüküm uygulanamadan yürürlükten 
kaldırılmakla; «triptik veya gümrük geçiş karnesi 
verme» konusunda T.C. Turizm Bankası A.Ş. ne ve
rilen yetkiye istinaden, bu hizmetlerin mezkûr ikti
sadî Devlet Teşekkülüne devrinden önce, yürürlüğe 
konulan 18.4.1983 tarih ve 2817 Sayılı Kanun ile, 
triptik veya gümrük geçiş karnesi verme konusunda, 
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yeniden Türkiye Turing ye Otomobil Kurumu gö
revlendirilmiştir. 

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Dernekler 
Kanununa göre faaliyet gösteren bir tüzelkişi oldu
ğuna göre, üyeleri arasında kazanç paylaştırılması 
sözkonusu olamayacağı gibi; 6 Ekim 1983 tarih ve 
29Q8 Sayılı Kanunun 45 inci maddesinde açıklanan 
«genel denetime» tabidir. 

Mezkûr Derneğin 1615 Sayılı Gümrük Kanunu
na istinaden triptik veya gümrük geçiş karnesi ver
me faaliyetinin yanında; Türkiye'nin turistik yerleri
nin tanıtılması için yayınlar hazırlamak, sanat eser
lerinin onarılmasını sağlamak, konferanslar vermek 
gibi faaliyetleri de bulunmaktadır. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
tarafından; Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
nun (Derneğin) gelir ve giderlerinin sarf şekline ve 
bu Dernek hakkındaki çeşitli kaçakçılık, yolsuzluk, 
kanunsuzluk söylentileri ile ilgili tevcih edilen diğer 
sorular; konu hakkında İçişleri Bakanlığı ile Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı yetkilileri tarafından yaptırıla
cak araştırma ve inceleme neticesinde vuzuha kavu
şabilecektir. 

Arz ederim. 
Mükerrem Taşçıoğlu 

Turizm ve Kültür Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, isçi sendikalarının 'bazı sorunlarına ilişkin soru
su ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa 
Kalemti'nin yazılı cevabı (7/480) 

Türkiye Büyük Mıilleıt Meclisti (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Çalışıma ve Sosyal Güven-

iiilk Bakanı Sayın Mustafa Katemli tarafından yazılı 
olarak oevaplandırılıması hususunda gerekli listemin 
yapılmasına ımüsadelerlnizl diler, bilvesile saygıları
mı sunarım. 

Feridun §akir Öğünç 
istanbul 

1. Kamu Toplusözleşmeleri Koordinasyon Ku
rulu gibi organların varlığı karşısında Demokratik 
ve özgür sendikacılıktan söz edilebillir imi? 

2. Hükümetçe işçi sendikallarının ve işçilerin le
hine yapılmış olan çalışmalar hangileridir? 

Ne gibi olumlu neticeler alındı? 
3. Haklan ve yetikileni tümden yitirilmiş bir işçi 

sendikacılığının 'bugün İçinde bulunduğu ortamdan 
kurtulması ve de halklarını itam olarak savunabilmesi 
için hükümetçe hangi önlemler düşünülmektedir? 
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T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 25 . 4 . 1985 

Bakanlığı 
Sayı : SGK - 0175-42/5479 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

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

OKjanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadedıi 29 Mart 
1985 ıtarih ve 7/480-3087/12303 sayılı yazdan. 

İstanbul Milletvekili Feridun ®afair Öğünç'ün işçi 
sendikalarının bazı meseleleri hakkındaki yazılı soru 
önergesi iBaıkanlığımoa incelenmiştir. 

1. 1984 yılı Geçiş Programı İcra Planının 217 
Nıo.lu tedbiri; Jcamu kuruluşlarının toplu iş sözleşme
lerinde karşılaşacakları güçlükleri gidermek, kendi 
aralarında bilgi alkımını sağlamak ve birlikte hareket
lerini temin etmek üzere, kamu işveren sendikaları
nın kurulmasını öngörmektedir. 

Yine İcra Planının 218 No.lu tedbiri; toplu iş 
sözleşmelerinin millî seviyedeki esaslarını tespit ede
cek ve kamu işveren sendikaları ile koordinasyon için
de çalışacak 'bir kurulun Başbakanlık bünyesinde teş
kil edileceği açıklanmaktadır. 

Bu ilkeler çerçevesinde Kamu Toplu İş Sözleşme
leri Koordinasyon Kurulu Başkanlığın 6.6,1984 tarih 
ve 1984/12 sayılı Genelgesi gereği teşekkül ettirilmiş
tir. 

Daha öncede 24 Ocak 1980 İstikrar tedbirlerini 
desteklemek amacı ile 5.3.1980 tarihinde 24 sayılı 
Genelge ile Başbakanlık bünyesinde «Toplu Sözleşme 
Koordinasyon Kurulu» oluşturulmuştu. Bu Kurulun 
dayanağı da 1980 yılı Programı olmuştur. 

Ayrıca, 20 Temmuz 1978 tarihinde Hükümet 
ile Türkiye îşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-lş) 
arasında yapılan «Toplumsal Anlaşma>xla bu nevi 
çalışmaların bir başka başlangıç noktasını teşkil et
mektedir. 

Serbest toplu pazarlık dönemine fiilen girilmiş 
olması sebebiyle sistemin kendi yapısı ve karşılıklı 
müzakerelerle serbestçe işlemesinde kamu kurum ve 
kuruluşlarına yardımcı olmak, çalışma barışını sağ
lamak ve kamu kesiminde çalışanlar arasında üç 
ret dengesinin kurulmasını sağlamak üzere Kamu 
Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon (Kurulu hizmet 
vermektedir. 

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Ku
rulu, Beşinci Beş Yıllık Planın üretim hedeflerine 
ulaşması açısından büyük önem taşıyan prensip ka

rarlarını belirl'emekıtedir. Ayrıca Kurul; toplu iş söz
leşmelerinin yapılmasına müdahale etmemektedir. 
Kamu kesimi toplu iş' sözleşmeleri, 2822 sayılı Top
lu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda öngö
rüldüğü şekilde kanunî çerçeve içerisinde serbestçe 
aktedilımektedir. 

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarınca emekli, dul 
ve yetimlere ödenen aylık ve gelirler; gösterge (tablo
sundaki derece ve kademeye, katsayı esasına ve ay
lık bağlama oranına göre hesaplamaktadır. 1.1.1984 
tarihinden geçerli olimafc üzere gösterge tabloları de
ğiştirilmiştir. 

Bütçe Kanunları ve Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yükseltilen katsayı artışları sayesinde; işçilerin, me
murların emekli, dul ve yetimlerin aylıklarında enf
lasyonla orantılı olarak gerekli artışlar yapılmıştır. 

Ayrıca, hiçbir prim karşılığı olmaksızın ek bir 
yardım amacıyla ve maktu olarak ödenen sosyal 
yardım zammına, 1.1.1984 tarihinden bugüne kadar 
yüzde 67 oranında bir artış yapılmıştır. 

Yine on yedi aylık Hükümetimiz icratında sos
yal Sigortalar Kurumundan aylık ve gelir alan emekli 
dul ve yetimlerimizin; tavan aylıklarında yüzde 78,4, 
taban aylıklarında da yüzde 77,2 oranında bir artış 
sağlanmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan 28.3.1984 tarihinde Bakanlığımın 
talebi üzerine toplanan Askerî Ücret Tespit Komis
yonu 540.- TL. olan asgarî günlük ücreti yüzde 51,4 
bir artışla 817,50 TL. sına çıkarmıştır. 

Bir yandan asgarî ücret yükseltilirken diğer ta
raftan ücretlilerin gelir seviyesini yükseltmek mak
sadıyla asgarî geçim hadleri yükseltilmiş, faturalı 
harcamalara Vergi ladesi uygulanmaya başlanmış 
ve vergi nispetleri 5'er puan aşağı çekilmiştir. 

Daha önce sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalı
şamayacak durumda malûl veya 55 yaşını doldurmuş 
olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı 
belgelenen kocaya Sosyal Sigortalar Kurumunca 
şartlı aylık veya gelir bağlanmakta iken bu şart 
20.3.1985 tarih ve 3168 sayılı Kanunla kaldırılarak 
sigortalı kadın ve erkek arasında eşitlik sağlanmış
tır. 

Ayrıca, Bağ-Kur sigortalılarına ve haksahiplerine 
geniş af imkânı tanıyan, bunların daha uygun şart
larla sigorta kollarından faydalandırılmalarını sağla
yan ve yeni bir hizmet borçlandırılması getirilmek 
suretiyle sosyal güvenliğin yaygınlaştırılmasını hedef 
alan ve Kurumu malî yönden de güçlendiren 14.3.1985 
tarih ve 3165 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş bulun
maktadır. 
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Yine Bağ - Kur sigortalıları ve haksahiplerine; 
kaza, hastalık, bedenî ve'ruhi arıza ve analık halle
rinde sağlık sigortasından yardım yapılmasını öngö
ren ve Bakanlığımca hazırlanan Kanun Tasarısı Ba
kanlar Kurulunca kabul edilerek Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulmuştur. 

Bununla birlikte Yurtdışında çalışan vatandaş
larımızın sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla 
1978 yılından bu yana uygulanmakta olan 2147 sa
yılı Kanunun aksayan yönlerini düzeltmek ve bu ka
nun yerine kaîm olmak üzere hazırlanan kanun ta
sarısı da Bakanlar Kurulunca kabul edilerek Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 

15 Ocak 1985 tarihinde Hükümetimiz ile Türkiye 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-tş) ve Türki
ye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ara
sında yapılan «2. nci Zirve Toplantısında» çalışma 
hayatıyla ilgili muhtelif kanunların uygulanmasında 
görülen sıkıntıların giderilmesi, ekonomik ve sosyal 
konularda hazırlanmış bulunan kanun tasarı veya tek
liflerinin desteklenmesi hususları gündem maddesi 
olarak yer almış bulunmaktadır. 

'Bu toplantıda alman prensip kararı muvacehe
sinde, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tara
fından hazırlanan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun bazı maddelerinin tadili ile ilgili Bakan
lığıma sunulan teklifler, Konfederasyon yetkilileri 
ile yapılan görüşmelerde incelenerek dokuz konu 
üzerinde mutabakat sağlanmıştır. 

Her iki Kanunun değiştirilmesine karar verilen 
maddejeri üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 

3. 2881 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 7.5.1983 ta
rihinde yürürlüğe girmesiyle Sendikal faaliyetler, 
Anavasamızın hükümleri doğrultusunda ve sözkonu-
su kanunlar çerçevesinde serbestçe sürdürülmeye baş
lamıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Doç. t>r. Mustafa Kalemli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Bakanlıkça yapılan bazı ihalelere ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'in 
yazılı cevabı (7/481) 

25 • 4 , 1985 0 : 1 

Türkiye Büyük Millet Meçini Başkanlığına 
Aşağıdaki, sorularınım Bayındırlık ve İskân Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi NaKbantoğlu 

Erzurum 
Ankara Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce 1984 

yılında ihalesi yapılan: 
Soru 1. Ankara Mit. Gönen 1. Hizmet Bina

sının ihalesini üstlenen Sonlbay İnşaat ve Ticaret 
Koİlektif Şirketi Ankara Ticaret Odasında ancak 
20.3.1984 tarihinde kaydım yaptırttığı ve ancak 
900 000 TL. şirket nakilt sermayesi olduğu halde 
572 000 000 TL. keşif bedeli bu işe 22.3.1984 tari
hindeki ihaleye neden sokulmuş ve hem de iş üze
rine ihale edilmiştir? 

Soru 2. 111 500 000 TL. keşif bedelli Ankara 
Akjtaş Teknilk Lise inşaat ihalesi 5 000 000 TL. serma
yeli Barbaros İnşaat ve Ticaret Limited Şirketine te
minat mektubu vermediği hailde 7.6.1984 tarihinde 
rtöden-ihale edilmiştir? 

Soru 3. 137 234 000 TL. keşif bedelli Ankara 
Kırıkkale Teknik Lisesi inşaatı teminat vermemiş 
olan Mina İnşaat Sanayi ve Ticaret Limilted Şirke
tine 8.6.1984 tarihinde neden ihale edilmiştir? Bu 
şirketin ortakları kimlerdir? 

Soru 4. 135 995 035 TL. keşif bedelli Ayrancı 
Lisesi Ek Spor Salonu inşaatı teminat mektubu ver
mediği halde 26.7.1984 tarihinde Süleyman Yılmaz 
isimli müteahhide neden ithale edilmişti^? Karne mik
tarı belli değil midir? 

Soru 5, K15 000 000 TL. keşif bedeUi Yunus Emre 
Kız Meslek Lisesi PraJtîk Sanat Okulu karne mik
tarı belli olmayan Mehmet Hilmi Birkan'a 7.8.1984 
tarihinde neden ihale edilmiştir? Bu mikltar iş için 
kesin teminat 6 milyon İken neden 20 680 000 TL. 
lık ilave teminat alınmıştır? 

Soru 6, 463 526 758 TL. keşif bedelli Hayvan 
Geliştirme Gront Front lşleltme Binası inşaatı için 
neden 96 413 566 TL. lık ilave teminat gerekmiş
tir? • 

Bu ihaleyi alan Genç İnşaat ve Ticaret Kolektif 
Şirketi Ankara Ticaret Odasına 3.8.1984 tarihin
de kayılt olduğuna göre neden 8.8.1984 tarihindeki 
ihaleye .sokulmuş ve iş verilmiştir? Şirket sermayesi 
olan 5 000 000 TL. bu iş için nakdî garanti olarak 
neden uygun görülmüştür? 
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Soru 7. 123 000 000 TL. keşif bedelli Çubuk j 
Polis Lojmanları inşaatı neden 29.6.1,984 tarihinde 
Ankara Ticaret Odasına kayılt olan daha yeni bir 
müteahhit olan İbrahim Aykın'a 11.9.1984 tarihinde 
ihale edilmiştir? Ekipman ve sermayesi kâfi mi M? 

Soru 8. 222 500 000 TL.- keşif bedelli Ankara 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Lojman inşaatı neden j 
Ihanigi ticaret odasına ve hangi tarihte kayıt olduğu I 
'bilinmeyen A. Haydar Afksoy'a İhale edilmiştir? 

Soru 9. 500 000 000 TL. keşif bedelli Cumhur-
folaşkanığı Kloruma Polis Lojman inşâatını 20.11.1984 
tarihinde üstlenen üstenci Ere MÜh.: Ltd. Şti.'nin or
takları kimlerdir? 

ISoru 10. 195 OOOt 000 TL. köşif bedelli Ankara 
Çocuk Islah Evi Atölye Bina inşaat işini 6.12.1984 
tarihinde üstlenen üstenci Ekşiöğlu înşaaıt ve Sanayi 
Ticaret Limitet Şirketinin ortaklan (kimlerdir? Bu 
şirketin 900 000 TL. lık nakit miktarı bu işi yap
maya yeterli midir? 

Soru 11. 150 000 000 TL. keşif bedelli Ankara 
Adalet Bakanlığı Adlî Sicil Hizmet Oto ile kayıt sis
temi inşaatı hangi ticaret odasına hangi tarihte ka
yıt olduğu 'bilinmeyen iBillar Bilgi Araçları AŞ'ne 
31.12.1984'te niçin ihale Edilmiştir? Bu şirketin kar
ne miktarı, sermayesi ne kadardır? Bu şirketin or
taklan kimlerdir? 

T.C* 
Bayındırlık ve İskân (Bakanlığı 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 

Arikara 24 . 4 . 1985 
Sayı: B-06MlBuro/3565-E 864-

Konu : Bakanlığımızca yapılan bazı ihalelere ilişkin 
yazılı soru önergesi. | 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının | 
29.3.1985 gün ve 77481/3111/12390 sayılı yazısı: 

Erzurum Milletlvekİi Hilmi Nallbantoğlu'nun An
kara Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce 1984 yılın
da yapılan ihaleler hususunîda ilgi yazınız eki yazılı 
soru önergesirtde istenilen bilgilerin örneği ilişikte 
(gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim, 
1. Sala Giray 

Bakan 
Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun Ba
kanlığımıza Yönelttiği Soru önergesine Cevaplar 

Cevap 1. 572 000 000— TL keşif 'bedelli Anka
ra MtT Gönen 1 inci Hizmet Binası müteahhiti Son- j 

i bay tnş. Tic. Kol. Şti. Arikara Ticaret Odasına 
I 3.5.1976 tarihinde 900 000,— TL. sermaye ile kaydol

muştur. önergede belirtilen 20.3.1984 tarihli «Hali 
Faaliyet Belgesi» şirketin halen faaliyette olduğunu 
gösterir bir belgedir. Firmanın malî gücü ise «Malî 
Güçleri» belgesi ile belirlenmekte olup bu belgeye 

i göre durumu uygun görülmüştür. Kolektif .Şirket Or-
I takları sermayesi ile sınırlı olmayıp tüm varlıkları ile 
I sorumlu 'bulunmaktadırlar. 

Cevap 2. 111 500 000,— TL. keşif bedelli Anka- . 
ra Aktaş Teknik Lise İnşaatı işini alan Barbaros İnş. 
ve Tic. Ltd. Şirketinin 7.6.1984 gün ve 1808 - 334 sa
yılı Şekerbank Cebeci Şube Müdürlüğünün 
3 345 000,— TL. lık-teminat mektubu vardır. 

Cevap 3. 137 234 000,— TL. keşif bedelli An
kara Kırıkkale Teknik Lise İnşaatı işini alan Mina 
İnşa. Taah. San. ve Tic. Şirketinin Pamukbanktan 
aldığı 8.6.1984 gün ve 10417/148 sayılı geçici' teminat 
mektubu •bulunmaktadır. 

Bu şirketin ortakları Ömer Faruk Özbek, Mehmet 
Ali Kahraman, Metin Kahramandır. 

Cevap 4. 135 995 035— TL. keşif bedelli Ay
rancı Lisesi Ek Spor Salonu İnşaatı işi müteahhidinin 
27.7.1984 gün ve 108/103322 sayı ile İller Bankasın
dan aldığı 4 080 000,— TL. lık geçici teminat mek
tubu bulunmaktadır. 

Müteahhidin 20.5.1983 tarihli 320 000 000,— TL. 
lık karnesi vardır. 

Cevap 5. 115 000 000,— TL. keşif bedelli Yu
nus Emre Kız Meslek Lisesi Pratik Sanat Okulu İn
şaatı müteahhidinin 2.12.1983 tarihli 460 000 000 — 
TL. karnesi vardır. 

«2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2990 sa
yılı Kanunla Değişik 28 inci Maddesine göre 1984 
yılı içinde. Kapalı zarfla Eksiltmeye çıkarılacak ya-

| pim ve Hizmet İhalelerinde Uygulanacak Azamî İn
dirim Miktar veya Oranları ile Uygun Bedelin Terci
hinde Kullanılacak Kriterler» ile ilgili 28 Nisan 1984 
gün ve 18385 sayılı Resmî Gazetemde yayımlanarak 
yürürlüğe giren tebliğin 6 ncı maddesine göre gerekli 
olan teminatın üstünde teminat verilebilmektedir. 

Cevap 6. 463 526 758,— TL. keşif bedelli Hay
van Geliştirme Grantpront İnşaatı işinin ihalesinde 
gerekli olan miktarın üzerinde teminat verilmiştir. 5 
inci maddede belirtilen tebliğin 6 ncı maddesine göre 
ilave teminat verilmesine mani bir hüküm bulunma
maktadır. 

İhaleyi kazanan Genç tnş. ve Tic. Şirketi 11.3.1976 
I tarihinde 5 000 000,— TL. sermaye ile Ankara Tica-
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ret Odasına kayıt olmuştur, ihale günü ibraz edilen 
belge halen faaliyette olduğunu gösterir 3.8.1984 ta
rihli belgedir. 

Cevap 7. 123 000'000,— TL. keşif bedelli Çu
buk Polis Lojmanları İnşaatı ihalesini kazanan mü
teahhit İbrahim Ayicın 11.2.1965 yılında 150 000 — 
TL. sermaye ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlıdır. 
İhale günü ibraz edilen 'belge ihale tarihinde faali
yette olduğunu gösterir belgedir. Malî yeterliği ve teç
hizat durumunu 'gösterir belgelere göre yeterli görül
müştür. 

Cevap 8. 222 500 000,— TL. keşif bedelli An
kara Maliye ve Gümrük Bakanlığı Lojman İnşaatı 
müteahhidi A. Haydar Aksoy 23.5.1977 tarihinde An
kara Ticaret Odasında kayıt olmuştur. 

Cevap 9. 500 000 000,— TL. keşif bedelli Cum
hurbaşkanlığı Koruma Polisleri Lojman İnşaatını üst-

M ^ l 

lenen Ere Müh. Ltd. Şirketinin Ortakları H. Reşat 
Köymen ve Ersin öztürktür. 

Cevap 10. 195 000 000,— TL. Keşif bedelli An
kara Çocuk Islah Evi Atölye Bina inşaatı işini alan 
Ekşioğlu inşaat San. Tic. Ltd. Şirketinin Ortakları 
ismail Hakkı Ekşi, Sefer Ekşi, Ruşan Ekşidir. Bu 
şirketin malî gücünü tespit eden «Malî Güçleri Bel
gesine» göre durumu ihaleye girmesine yeterlidir. 

Cevap 11. 150 000 000,— TL. keşif bedelli An
kara Adalet Ba'kanhğı Adlî Sicil Hizmet Otomasyon 
ile yürütülmesi için veri kayıt sistemi ihalesi Bilar. 
Bilgi Araçları Ticaret Anonim Şirketi tarafından ka
zanılmıştır. 

Şirket 22.5.1974 tarihinde 2 500 000— TL. ser
maye ile İstanbul Ticaret Odasına kaydolmuştur. Şir
ketin Ortakları Vehbi Koç, »Semahat Arsel, Rahmi 
Koç, Sevgi Gönül ve Suna Kıraçtır. 

• « i l 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

91 StNCf BİRLEŞİM 

25 . 4 .1985 Perşembe 

Saat : 15.00 

1! 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEİMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, İs

tanbul • Taşkışla'nın turistik otel yapımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) (X) 

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

3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Buca'nıh 
ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/302) 

4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Anka
ra Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının 
laiklik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç* 
ün, Türk - Iş'in Hükümete sunduğu önerilere ilişkin 
Çalışma ve tSosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/307) 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç* 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

(X) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, asgarî ücrete 'ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil
letvekillerinin Meclis çahşmalarındaki sözlerini ya
yımlayanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/316) 

10. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle 'bekçilerine ilişkin îçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

11. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya ilinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

12. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, şeker 
pancarı alıırrtlanna ilişkin »Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/322) 

13. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elginin, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

14. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

15. — Sinop Milletvekili Hilmi. Bİçer'in, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

16. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, narenci
ye üreticisine ilişkin Tarım Orman ve KÖyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/329) 

17. — Balıkesir Mületvekili (Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde bazı Devlet memurlarının siyasetle 
uğraştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/330) 

18. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

(Devamı arkada) 



19. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökço-
ra'nın, zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/334) 

20. — Konya Milletvekili Salim Ererin, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin B'aşa'bakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

21. — Zonguldak Milletvekili İsa VardaTıh, hâkim 
ve savcıların naklen yapılan atamalar ma ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 7129 Sayılı 'Bankalar Kanununun Bazı Mad-

deleririin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bankalar Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/16, 1/17) 
(S. Sayısı: 276) (Dağıtma tarihi: 11.4.1985) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Geza 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) 

3. — Cemal Kaçar'a Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/678) {S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi: 15.4.1985) 

X 4. — 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu 
Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/659) 
(S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 16.4.1985) 

5. — 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik 43 üncü 
Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/672) (S; Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 16.4.1985) 

6. — 3.1.1961 Tarihli ve 205 Sayılı Ordu Yardım
laşma Kurumu Kanununun 21 inci Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî (Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/664) {S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi: 16.4.1985) 

7. — 11.1.1983 Tarihli ve 2780 Sayılı Hava Harp 
Okuluna Girmeye İstekli Aday öğrenciler Hakkında 
Kanunun Adının ve 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/673) (İS. Sayısı : 281) (Dağıtma ta
rihi : 17.4.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

. . . . * . . • > • • « . . .<#... 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 279 

27 . 7 . 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Değişik 43 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 

Raporu (1 /672) 

T.C. 
Başbakanlık 29 . 3 . 1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn. Md.18/101-1879/03052 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.3.1985 tarihinde ka
rarlaştırılan «27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik 43 üncü Mad
desinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Madde 1. — 926 sayılı T.S.K. Personel Kanununun 43 üncü maddesinde belirtilen rütbe terfiinin esas ve 
şartlarından biri de «Rütbeye mahsus bekleme süresinin yarbaya kadar (yarbay dahil) için üçte ikisi, albaylar 
için yarısı oranında yıllık sicili bulunmaktır.» Diğer şartlar tamam olsa dahi bu şartın noksan olması ha
linde terfi işlemi yapılamamaktadır. Bulundukları rütbede muhtelif nedenlerle kıdem alan personelin bazı
ları kanunda belirtilen miktar kadar sicil alamadıklarından emsalleri ile beraber terfi edememektedir. Kıdem 
verme işlemi personeli teşvik amacı ile kanunla getirilen bir sistemdir. Ancak bu sistem sonucu kıdem alan bir 
personel kendi kredisi dışında yeterli sicil alamamaktadır. Bu durumda kıdem vermek suretiyle mükafatlan
dırılan personel yeterli sicil alamadığından emsalleri ile beraber terfi edememekte ve mağdur olmaktadır. Söz-
konusu mağduriyeti önlemek amacıyla madde ile muhtelif nedenlerle kıdem alıp bulundukları rütbede nasıpları 
düzeltilenlerin sicil adedinin hesaplanmasında o rütbede fiilî olarak bekledikleri süreye itibar edilmesi esası ge
tirilmektedir. 

Madde 2. — Madde yürütme ile ilgilidir. 

Madde 3. — Madde yürürlük ile ilgilidir. 

£ 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/672 
Karar No. : 16 

12 . 4 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MEClJM BAŞKANLIĞINA 

27.7.1967 Tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik 43 üncü maddesinin 
(b) bendinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, ilgili 'Bakanlık temsilcilerinin de katıldığı Komisyonumuzun 
10.4.1985 tarihli 12 nci 'birleşiminde görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de kısaca arz ve izah edildiği üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
Rütbe Terfi Şartlarını gösteren 43 üncü maddesinin (b) 'beridine göre «rütbeye mahsus bekleme süresinin yar
baya kadar (yarbay dahil) için üçte ikisi, albaylar için yarısı oranında sicili bulunmak» gerekmektedir. Di
ğer şartlar tamam olsa dahi bulundukları rütbede muhtelif nedenlerle kıdem alanların bir kısım gerekli miktar 
sicili alamadığından terfi edememekte dolayısıyla mağdur olmaktadır. 

Bu mağduriyeti önlemek gayesiyle hazırlanan tasarının tümü Komisyonumuzca da yerinde görülerek kabul 
edildikten sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesiyle 926 sayılı Kanunun dejişik 43 üncü maddesinin (b) bendi değiştirilmek is
tenmektedir. Metin içindeki parantez içinde geçen ibarenin parantez içinde olmayan ibareye göre çok uzun 
olması daha kısa ve özlü bir şekilde amacı ifade etmek mümkün olduğundan madde : «b) Rütbeye mahsus 
normal bekleme süresinin (kıdem alanların fiilî beklene süresinin) yarbaya kadar (yarbay dahil) için üçte 
ikisi, albaylar için yarısı oranında yıllık sicili bulunmak,» şeklinde Komisyonumuzca değiştirilerek kabul edilmiş
tir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 nci ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurul'un tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ömer Ferruh İlter 

istanbul 

Üye 
Hüseyin Şen 

Artvin 

Üye 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 

Üye 
Ali Topçuoğlu 

Kahramanmaraş; 

Üye 
Mehmet Muhlis Arıkan 

Samsun 

ıBaşkanvekil'i 
Nevzat Yağcı 

Elâzığ 

Üye 
Ali Rıza Akaydın 

Çorum 

Üye 
Ercüment Konukman 

'istanbul 

Üye 
Emin Fahrettin Özdilek 

Konya 

Üye 
Musa Ateş 

Tunceli 

Sözcü 
İlker Tuncay 

Çankırı 

Üye 
Hayrettin Ozansoy 

Diyarbakır 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
Mekin Sarıoğlu 

Manisa 

Üye 
Pertev Aşçıoğlu 

Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 279) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayıh Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Değişlik 43 ünctt Maddesinin (b) 

Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 926 Sayıh Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (b) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin yarbaya 
kadar (yarbay dahil) için üçte ikisi, albaylar için ya
rısı oranında yıllık sicilli bulunmak, (Muhtelif sebep
lerle kıdem alıp bulundukları rütbede nasıpları düzel
tilenlerin sicil adedinin hesaplanmasında o rütbede 
fiilî olarak bekledikleri süre esas alınır.) 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. özal 

Devlet Balkanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı V. 
A. Tenekeci 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

»itim Gençlik ve Spor Bak. V. 
H. H. Doğan 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. Ct Ar d 

Tarım ve Orman Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Değişik 43 üncü Maddesi
nin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Sikıbiı Kuvvetleri 
Personel Kanununun değişik 43 üncü maddesinin 
(b) bendi aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. 

«b) Rütbeye mahsus norma/l bekleme süresinin 
'(kıdem alanların fiilî bekleme süresinin) yarbaya 
kadar (yarbay dahil) liçin üçte İkisi, albaylar için 
yarısı oranında sicili bulunmak,» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

iMADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

25 . 3.1985 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

KülMr ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 279) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 280 

3 . 1 . 1 9 6 1 Tarihli ve 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu 
Kanununun 21 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1 /664) 

T.C. 
Başbakanlık 27 . 3 . 1985 

Kanunlar ve Kararlan 
"Genel Müdürlüğü 

Sayı: KK.Gn.Md. 18/101-1886/03247 

TÜRIKJÎYE ,BÜY!Ü1K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.3.1985 tarihin
de kararlaştırılan «3.1.1961 tarihli ve 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 21 inci Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arzederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 21 inci maddesi kimlerin hangi şartlar dahlinde 
emeklilik yardımından yararlanacağını açıklanıafctadiir. 5434 ISayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunundaki emekli 
olma şartının değiştirildiği 1984 yılına kadar 25 fiilî hizmet yılını tamamlayıp isteği ile hizmetten ayrılanlar 
Ordu Yardımlaşma Kurumundan da emekli yardımı almakta idiler. 1984 yılından sonra 25 fiilî hizmet yılını 
doldurup yaş sınırını tamamlamadan isteği ile hizmetten ayrılanlara 5434 ISayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
numun ilgili hükümlerine göre belirtilen yaş sınırına kadar olan süre içerisinde emekli maaşı hağlaramamafc-
ıta, ikramiye verilmemektedir. Bu şekilde hizmetten ayrılanların ise Ordu Yardımlaşma Kurumu üle de iliş
kileri kesilmekte ve Ordu Yardımlaşma Kurumundan sadece aidatları iade edilmektedir. Bu gibilere gerekli 
yaş sınırını doldurdukları anda emekli Sandığınca maaş bağlanıp ikramiyeleri verilmekte ancak Ordu Yar
dımlaşma Kurumuyla daha önce ilişkileri kesildikleri için ilave maddî bir yardım verilmemektedir. Diğer 
yandan Ordu Yardımlaşma Kanunundaki 21 inci madde hükümlerine göre üyeliğinin 11 inci yılında disiplin
sizlikten Türk Silahlı Kuvvetlerinden uzaklaşıtırılan personel emekli yardımından faydalanırken 25 fiilî hiz
met yılını doldurmuş ancak yaş sınırını tamamlamamış bir personellin kendi isteği ile Türk Siahlı Kuvvetle
rinden ayrılması halinde Ordu Yardımlaşma Kurumu emekli yardımından faydalandırılamamakıtadır. Bu 
farklılığı ve personelin mağduriyetini gidermek amacı üle Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELORt 

Madde 1. — Kurumda üyelik süresi en az on yıl olanların görevli oldukları kuruikışlardan herhangi bir 
nedenle ayrılması nedeniyle Kurumca ilişiği kesilenlerin emeklilik yardımına hak kazanabileceği öngörül
müştür. 

Madde 2. — Bu Kanunun yürüdük tarihi, 23.9.1983 tarihli ve 2898 Sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 
1.1.1984 tarihine götürülmekte, böylece her iki Kanun arasında paralellik sağlanıp bu tarihler arasında 25 
yıl fiilî hizmetini doldurup isteği ile hizmetten ayrılmış personelin de mağduriyeti (giderilmektedir. 

Madde 3. — Yürütme ile ilgilidir. 

http://KK.Gn.Md
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/664 
Karar No. : 15 

12 . 4 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3.1.1961 Tarihli ve 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 21 inci Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katıldığı Komisyonumuzun 10.4.1985 tarihli 12 
nci Birleşiminde görüşüldü. 

Bilindiği üzere Millî Savunma Bakanlığına bağlı olmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sosyal 
yardımlar sağlamak maksadıyla 1961 yılında Ordu Yardımlaşma Kurumu kurulmuştur. 

Kurumun daimî ve geçici olmak üzere iki çeşit üyesi bulunmaktadır. Kurum her iki tür üyelerine maluli
yet ve ölüm yardımı yapmakta, daimî üyelerine ayrıca emekli yardımı yapmaktadır. 

Tasarının gerekçesinde de kısaca belirtildiği gibi 25 fiilî hizmet yılını doldurmuş ancak yaş sınırını tamam
lamamış bir personelin kendi isteği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılması halinde Ordu Yardımlaşma Ku
rumunun emekli yardımından faydalandırılmalarını sağlamak maksadıyla hazırlanan tasarının tümü Komisyo
numuzca da yerinde görülerek kabul edildikten sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ömer Ferıuh İlter 

İstanbul 

Üye 
Hüseyin Şen 

Artvin 

Üye 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 

Üye 
Ali Topçuoğlu 

Kahramanmaraş 

Üye , 
Mehmet Muhlis Arıkan 

Samsun 

Başkanvekili 
Nevzat Yağcı 

Elazığ 

Üye 
Ali Rıza Akaydın 

Çorum 

Üye 
Ercüment Konukman 

İstanbul 

Üye 
Emin Fahrettin Özdilek 

Konya; 

Üye 
Musa Ateş 

Tunceli 

Sözcü 
İlker Tuncay 

Çankırı 

Üye 
Hayrettin Ozansoy 

Diyarbakır 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
Mekin Sarıoğlu 

Manisa 

Üye 
Pertev Aşçıoğlu 

Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 280) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

3.1.1961 Tarihli ve 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Ku
rumu Kanununun 21 inci Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Ku
rumu Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 21. — En az 10 yıl müddetle Kurumda 
üye olarak bulunduktan sonra, görevli oldukları ku
ruluşlardan herhangi bir sebeple ayrılmak suretiyle 
üyeliği sona eren daimî üyeler emeklilik yardımından 
faydalanırlar.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1984 tarihinden ge
çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

3.1.1961 Tarihli ve 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Ku
rumu Kanununun 21 inci Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

21 . 3 . 1985 
Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başıbakan Yrd. 
î. Kaya Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakam 
A. Karaevli 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. V. 
H. H. Doğan 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı V. 
Y. Akbulut 

Dışişleri Bakanı 
V. Halefoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Y. 
A. Tenekeci 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. H. Türel 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yar. Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 280) 





Dönem : 17 Toplantı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 281 

1 1 . 1 . 1983 Tarihli ve 2780 Sayılı Hava Harp Okuluna Girmeye 
İstekli Aday Öğrenciler Hakkında Kanunun Adının ve 2 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 

Savunma Komisyonu Raporu (1 /673) 

T, C. 
Başbakanlık 29,3.1985 

Kanunlar] ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 18/101 -1884/03192 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.3.1985 tarihinde 
kararlaştırılan «11.1.1983 Tarihli ve 2780 sayılı Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday öğrenciler Hak
kında Kanunun Adının ve 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

* 
GENEL GEREKÇE 

Tasan ile Hava Harp Okulu aday öğrencilerinin, deneme uçuşu, paraşütle atlama ve benzeri uçuş faa
liyetlerinden dolayı sakat kalmaları veya şehit olmaları halinde, 2629 sayılı «Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç 
ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu» gereğince yararlandıkları sakatlık veya şehitlik tazmina
tından; gelecekte Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere, Türk Hava Kurumu veya diğer bir 
kuruluşun imkânlarından istifade ile takip ettikleri planör ve paraşüt kursları esnasında sakat kalan veya şehit 
olan Hava, Kara ve Deniz Harp Okulu öğrencilerinin de yararlanmaları sağlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 2780 sayılı Kanunun, değişiklikten önce «Hava Harp Okuluna gir
meye istekli aday», öğrenciler hakkında Kanun» odan adı uçuş ve paraşüt eğitimine tabi tu
tulacak diğer Harp Okulları öğrencilerini de içine alacak şekilde değiştirilmekte ve «Hava Harp Okuluna gir
meye istekli aday öğrenciler ile uçuş ve paraşüt eğitimine tabi tutulacak Harp Okulu öğrencileri hakkında Ka
nun» şeklinde getirilmektedir. 

Madde 2. — Tasarının bu maddesi ile de, gelecekte Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üze
re Türk Hava Kurumu veya diğer bir kuruluşun liımkân larından istifade ederek paraşütle atlama ve uçuş kurs
larına katılacak Hava, Kara ve Deniz Harp Okulu öğrencilerinim, bu eğitimleri esnasında ve bu eğitim faa
liyetleri sebebiyle sakat kalmaları veya şehit olmaları halinde, Hava Harp Okulu aday öğrencilerinin yarar
landıkları sakatlık veya şehitlik tazminatından yararlanmaları sağlanmaktadır. 

Madde 3. — Bu maddede Kanunun yayımı tarihin de yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 
Madde 4. — Bu madde ile Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği açıklanmaktadır. 
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MM Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/673 
Karar No. : 17 

15 . 4 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

11.1.1983 Tarihli ve 2780 Sayılı Hava Harp Okuluna Girmeye istekli Aday Öğrenciler Hakkında Ka
nunun Adının ve 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, ilgili Bakanlik temsilcilerinin de 
katıldığı Komisyonumuzun 10.4.1985 tarihli 12 nci Birleşiminde görüşüldü. 

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün pa
raşütçü ve pilotlar Türk Hava Kurumu ile Hava Harp Okulunda yetiştirilmektedir. Fiiliyattaki bu uygulama
yı yasalaştırmak için 2780 Sayılı Kanunun başlığı da buna paralel olarak «Hava Harp Okuluna Girmeye 
İstekli Aday Öğrenciler ile Uçuş ve Paraşüt Eğitimine Tabi Tutulacak Harp Okulu Öğrencileri Hakkında 
Kanun» olarak düzeltilmesini, ayrıca Harp Okulu öğrencileri gibi Kara ve Deniz Harp Okulu aday öğrenci
lerinin de planör ve paraşüt kursları eğitimini görürken sakat kalmaları ve şehit olmaları halinde 2629 Sa
yılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu gereğince sakatlık veya şe
hitlik tazminatından faydalandırılmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan tasarının tümü Komisyonumuzca 
da uygun görülerek kabul edildikten sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurul'un tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ömer Ferruh İlter 

İstanbul 

, Üya 
Hüseyin Şen 

Artvin 

Üye 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 

Üye 
Ali Topcuoğlu 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Muhlis Arıkan 

Samsun 

Başkanve'kifö 
Nevzat Yağcı 

Elâzığ 

Üye 
Ali Rıza Akaydın 

Çorum 

Üye 
Ercüment Konukman 

istanbul 

Üye 
Emin Fahrettin Özdilek 

Konya 

Üye 
Musa Ateş 

Tunceli 

Sözcü 
İlter Tuncay 

Çankırı 

Üye 
Hayrettin Ozansoy 

Diyarbakır 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
Mekin Sarıoğlu 

iManiısa 

Üye 
Pertev Aşçıoğlu 

Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLÎF1 

11.1.1983 Tarihli ye 2780 Sayılı Hava Harp Okuluna 
Girmeye İstekli Aday öğrenciler Hakkında Kanunun 
Adının ve 2 nci Maddesinin Değiştirmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2780 sayılı Kanunun adı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Hava Harp Okuluna Girmeye tstekli Aday öğ
renciler ile Uçuş ve Paraşüt Eğitimine Tabi Tutula
cak Harp Okulu Öğrencileri Hakkında Kanun» 

MADDE 2. — 2780 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Hava Harp Okulu öğrencileri ile 
aday öğrencilerinin, deneme uçuşu, paraşütle atlama 
ve benzeri uçuş; diğer Harp Okulu öğrencilerinin ise 
uçuş ve paraşüt eğitimleri ile bu eğitim faaliyetlerin
den dolayı sakat kalmaları veya şehit olmaları faalin
de 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve 
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununda 
'belirtilen sakatlık veya şehitlik tazminatı ödenir.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayılmı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

11.1.1983 Taıftıti ve 2780 Sayılı Hava Harp Okuluna 
Girmeye İstekli Aday öğrenciler Hakkında Kanunun 
Adının ve 2 nci Maddlesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 
Devlet Bakam 

M. T. Titiz 

Milî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

M'aÜye ve Gümrük Bakamı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyali Yardımı Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyaıl Güvenlik Bakanı 
Af. Kalemli 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakaını 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı V 
A. Tenekeci 

içişleri Balkanı 
Y. Akbulut 

Mıillî Eğitim Genç. ve Spor Bakanı V. 
H. H. Doğan 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakana 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 

25.3.1985 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakamı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halefoğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
./ S. Giray 

Tarım Orman ve Köy tşâeri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamı 
S. N. Türel 
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