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201 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
il. -— Adana Milletlvekili Cüneyt Canver' 

in, ABD Kongresinin Türkiye aleyhine aldığı 
karar ve hükümetin bu karar karşısındaki tu
tumu hakkında güınldem dışı konuşması. 201:203 

2. — İzmir Milletlvekili Durcan Emirfoa-
yer'in, Karşıyaka sahil şeridinde yapılacak 
cami inşaatı ile Güizellbalhçe'de yapılacak me
zarlık hakkında gündem dışı konuşması. 203:206 

3. — Zongulidak Milletvekili Koksal Top-
tan'ın, Amasra Nahiyesi maıden işletmelerin
de çalışan işçilerin sağlık sorunlarına ilişkin 
gündem dışı konuşması. 206 

B) Tezkereler ve önergeler 206 
1. — Amerika Birleşik Devletleri'ne gide

cek olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Mustafa Kalemi i'n in dönüşüne kadar, Sağlık 
vs Sosyal Yardım Bakanlığına, Kültür ve Tu

rizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1293) 

fi. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğhı'nun, (6/973) numaralı sözlü dorusunu 
geri aldığına dair önergesi (4/321) 

3. — Balıiklesir Milletvekili îsmail Dayı' 
nın, Adana Milletlvekili Cüneyt Canıver ve 2 
arkadaşının, İsparta Milletvekili fbrahim Fev
zi Yaman ve 5 arkadaşının, 4 Kasım 1981 
Tarih ve 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanu
nunun 59 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve 
IBu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın-
d'a Kanun tekliflerinin geri verilmesine dair 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
<B/4Ö2, 2/279, 2/350; 4/3*35) 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLE
RİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER 

1. — Erzurum Milletvekili' Sabahattin 
Araş, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kah
ramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, Afyton 
Milletvekili Metin Balıbey, Sivas Milletvekili 
Mustafa Kemal Palaioğlu ve Balıkesir Millet-
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vekili Fenni tslimyeli'nin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/191, 2/203) (S. Sayı
sı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) 207 

. 2. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakır-
efe'nin, 25.8.1971 Tarih ve 1475 sayılı iş Ka
nununun 25 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
ISosyal işler Komisyonu Raporu (2/330) (S. 
Sayısı : 512) 207:211 

3. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, Arı
cılık Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (2/348) (S. Sa
yısı : 514) 211 

4. — içel Milletvekili Edip Ezgenç'in, 
îpekiböcekçiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Or
man ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/139) 
(S. Sayısı: 515) 212 

5. —L Eskişehir Milletvekili Mustafa Bal
cılar ve 3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 
2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabı
na Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 
2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) 212 

6. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Bal
cılar ve 3 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Ra
poru (2/404) (S. Sayısı : 540) 212:213 

7. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehli
vanlı ve 16 Arkadaşının, Emniyeti Umumiye 
(idaresinin Nezareti Altında Bulundurulma 
Ceza ve Tedlbirinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Milletve
kili Coşkun Bayram'ın, Emniyeti Umumiye 
Nezareti Altında Tutulmak (Güvenlik Göze
timi Altında Tutulmak) Ceza ve Tedbirleri
nin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Ka
nun Teklilfi ve Adalet Komisyonu Rap'oru 
ı(12/380, 2/385) (İS. Sayısı : 542) 213:214 

8. — Istanıbul Milletvekili Hayrettin El
mas ve 14 Arkadaşının, 22.5.1986 Tarih ve 
3290 sayılı Kanun ile Değişik 24.2.1984 Tarih 
ve 29811 sayılı Kanunun. Bazı Maddelerinin 
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Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu Raporu (2/394) (S. Sayısı : 543) 214:232 

9. — Sağlık Hizmetleri .Temel Kanunu 
Tasarlısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/826) (S. Sa
yısı : 544) 232:233 

10. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehli-
vanlı'nım, Türk Ceza Kanununun 4 ündü ve 
403 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyo
nu Raporu (2/422) (S. Sayısı : 549) 233:235 

lll. — Gümüşhane Milletvekili Akif Ko
caman ve İbrahim Turan'ın, 647 sayılı Ceza
ların infazı Hakkımda Kanunun 4 üncü Mad
desinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyo
nu Raporu (2/421) (S. Sayıısı : 550) 235 

12. — 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
mun 40 inci Maddesi (e) Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/829) (S. Sayısı : 
551) 235:236 

13. — 28.12J9Ö0 tarihli ve 189 sayılı 
iMillî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları 
İçin Sarfiyat terası ve Bu Bakanlıkça Kulla
nılan Gayrimenküllerden Lüzumu Kalmayan
larım Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hak-> 
kında Kanun/un Değişik 3 üncü Maddesinin 
Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma; Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/8123) (S. Sayısı : 
553) 236:238,245:246,260:263 

14. — 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Ye
dek Subaylar ve Yedek Asken Memurlar Ka
nununun Bazı Maddelerinim Değiştirilmesi, 
ıBu Kamuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Ek-
lemmesi, 21.6.1927 tarihli ve llill sayılı As
kerlik Kanununun Bazı Maddelerimin De-
ğiştirilimesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarlısı ve Miüî Savunma; Plam ve Büitçe ko
misyonları raporları (1/828) (S. Sayısı : 552) 238: 

245,246 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 246 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 246 
il. — Balıkesir Milletvekili Calhit Tutum' 

un, Bakanlar Kurulu üyelerinin de katıldık-
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lan yurt içindeki temel aıtma ve açılış tören
lerine ilişkin Barbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Hasan Celâl Güzel'in yazılı. cevabı 
(7/1641) 246 

2. — Ağrı"Milletvekili İbrahim Taşdemir' 
in, Erzurum Araştırma Hastanesine vücult to
mografisi aleti alınmamasının nedenine ilişkin 
Barbakandan sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Vekili Kjültür ve Turizm. Bakanı 
Mesut Yılimaz'ın yazılı cevabı (7/1694) 246:247 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
/ban'tSoğkı'nun, 3294 numaralı Kanun gereğin
ce Erzurum tli ve İlçelerinde kurulan sosyal 
yardımlaşma ve dayanılma vakıflarına ve 
vakıflarca yapılan yardımlara ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Balkanı Ahmet Ka-
raevli'nin yazılı cevabı (7/1695) 247:248 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 1983 yılında depremden zarar 
gören Erzurum İline bağlı köylerden hangi
lerine ne miktar hayvancılık kredisi verildi
ğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım 
Ortnan ve KJöyişleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğao'ın yazılı cevabı (7/1710) 248:251 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, şeker ithal etme kararının 
nedenlerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ti
caret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı 
cevabı (7/1715) 251:252 

6. — Edirne Milletivekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, tarımsal amaçla kooperatifler ve 
üst kuruluşları ile tarım kredi kooperatifleri 
ve birliklerinin 1984 - 1986 yıllarındaki dene
timlerine ilişkin sorusu ve Taritn Orman ve 
Klöyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı 
oevalbı (7/1720) 252:253 

-*Sayfa 
7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, 1924 - 1926 yıllarında mevcut olan 
tarımsal amaçla kooperatifler ve üst kuruluş
ları ile tarım kredi kooperatifleri ve birlikle
rine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı ce
vabı (7/1722) 254:255 

8. — Kayseri Milletivekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri - Bünyan İlçesi Endüstri Meslek 
Liısesi yapanının ne zaman gerçekleşeceğine 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı ce
vabı (7/1724) 256 

9. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, Erzincan - Merkez Işıkıpınar Köyü öğret
menine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı ce
vabı (7/1730) 256:257 

10. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıl'dı-
rıtn'ın, tarımsal araç sayımına ve sonuçlarına 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Klöyişleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı 
1(7/1738) 257 

11. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, Erzincan ilinin okıul ve öğretmen sorun
larına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1739) 257:258 

12. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, Erzincan - iliç İlçesi Şeyda Lisesi Müdür 
Yardımcılığına mevzuata aykırı olarak atama 
yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eği
ttim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Bmiroğlu' 
nun yazılı cevabı (7/1770) 258:259 

> • • « 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14;30Tda toplanarak 
iki oturum yaptı. 

Dışişleri IBakanı Vahit Halefoğlu, Genel Kurula, 
Hükümetin Avrupa Ekonomik Topluluğuna resmen 
başvurma kararını havi mektupların, bugün, toplulu
ğun yetfkili mercilerine tevdi edildiğine ilişkin 'bilgi 
verdi; DYP Grubu adına Çanakkale Milletvekili 
Cafer Tayyar Sadılkllar, SHP Grulbü adına tamir Mil
letvekili Erdal İnönü, DSP Gruhu adına Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş, AINAP Grubu adına da 
(Bitlis Milletvekili Kâmran inan aynı konuda görüş
lerini açıkladılar. 

Daha önce alınan karar gereğince çarşamba 
günleri görüşülen TBMM 'İçtüzük Teklifi görüşme
lerinin 15 ve 22 Nisan tarihlerinde ertelenmesi ve 
anılan günlerde de kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşülmesi ile, perşembe günleri de Genel Kurul ça
lışma saatlerinin 14.30-19,30 olarak yeniden düzen
lenmesine ilişkin ANAP Grubu önerisi kabul edildi. 

Erzurum Milletvekili Hilmi iNal'bantbğlu'nun, 
gündemin 70 inci sırasında yer alan 6/977 esas nu
maralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin öner
gesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 

tstaribul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve 
41 arkadaşının, muhalefete mensup milletvekilleri 
tarafından verilen kanun tekl'iflerinm komisyonlarda 
ve Genel Kurulda ele alınmamasının nedenleri ile 
yasama fonksiyonunun tek yönlü olarak işlemesine 
yol açan bu uygulamanın düzeltilmesi için alınabi

lecek tedbirler konusunda bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/22) ve, 

İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 24 ar
kadaşının, turizm işletmelerinde kurulan talih oyunu 
salonlarıyla ilgili iddiaların gerçeklik derecesini ve 
bu sorunu çözümleyecek acil tedbirleri tespit etmek 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi 1(10/ 51); 

Üzerindeki öngörüşmeler tamamlandı; genel gö
rüşme ve Meclis araştırması açılması reddedildi. 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 20 
arkadaşının, Ordu İli Korgan İlçesindeki Ziraat Oda
sı ile T.C. Ziraat Bankasında görevli bazı yönetici
lerin önderliğinde oluşan hir şebekenin, çiftçilerin 
üretime yönelik ihtiyaçları için tahsis edilmesi ge
reken ziraî kredileri kendi çıkarları yönünde kulla
narak haksız kazanç sağladıklarına dair iddiaları 
tespit etmek amacıyla bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi ı(l0/50) üzerinde bir süre görüşüldü; 
önerge sahibi Hüseyin Avni Sağesen, önergesini 
yeni boyutlarıyla getirmek üzere geri çektiğini açık
ladı. 

15 Nisan 1987 Çarşamba günü saat 14.30'da top
lanmak üzere birleşime saat 19.15te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemâl özbilen 

Kâtip Üye 
* Adıyaman 
Arif Ağaoğlu 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
15 . 4 .1987 Çarşamba 

Teklifler 
1. — Şanlıurfa MiHetveklili Osman Doğan ve 

43 Arkadaşınım, 28.3.1983 Tarih ve 1809 Sayılı Yük
seköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka-
(bulüne Dair Kanunun 32 noi Maddesinin (a) Bendi
nin Değis îtilsmesi Hakkında Kanun Tektofi (2/433) 
(Millî Eğitim; Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13.4.1987) 

2. — İzmir MilJetvekilılerl Işulay Saygın ve Süha 
Taıuk'ın, 24.5.1983 Tarih ve 2828 Sayılı Sosyal Hiz

metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa Bir 
Ek Madde Elkîenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/434) (Adalet; Sağfolk ve Sosyal İşler Komisyon
larına) (Başkanlığa geliış tarihi : 13.4.1987) 

3. — Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve 
68 Arkadaşımın, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun 1-11 inci Maddelerinin Yürürlükten Kaldı
rılması Hakkında Kanun Teklifi (2/435) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geHiş tarihi : 
14.4.1987) 
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4. — Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın, 
13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 28.3.1985 Tarih ve 3176 Sayılı Kanunla 
Değişik 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiş-
thiknesine Dair Kanun Teklifi (2/436) (İçişleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.4.1987) 

5. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, 2644 
Sayılı Tapu Kanununun 22 ncıi Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/437) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.4.1987) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Tokat Milletvekili Oemal özdemir'in, Kırık

kale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibti muamele yapıldığına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 
{Başkanlığa geliş tarihi1: 14.4.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, Fikir 

ve Sanat Eserleri Kanunundaki telif haklarının gere
ği gilbi uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür ve Tu-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'a kadar 
yoklama yapıldı) 

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

Kongresinin Türkiye aleyhine aldığı karar ve hüküme
tin bu karar karşısındaki tutumu hakkında gündem 
dışı konuşması 

rizm Baklanından yazıla soru önergesi (7/1898) (Baş
kanlığa geliş tarM : 14.4.1987) 

2. — Ankara Milletvekili Neriman Engin'in, Yeni 
Delhi hattının açılışı nedeniyle Türk Hava Yolkrın-
ca düzenlenen uçak seferine ilişkisi Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1899) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 14.4.1987) 

3. — Erzurum Milletvekili HiDmi' Nalbantoğlu' 
nun, bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarına ait 
hizmet binalarında 1984 yılı Ocak ayından bu yana 
yaptırılan onarımların bedeline üişfcin Başbakandan 
yazıtı soru önergesi (7/1900) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 14.4.1987) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, 

nun, 1984 yılı Ocak ayından bu yana bakanlıkların 
merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuru
luşları için yaptırılan levhalara ilişkin Başbakandan 
yazılı sora önergesi (7/1901) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 14.4.1987) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; gö
rüşmelere başlıyoruz. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri var
dır; yerine getireceğiz. 

Sayın Cüneyt Canver, Amerika Birleşik Devletleri 
Kongresinin Türkiye aleyhine aldığı kararlarla ilgili 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Camver, süreniz 5 dakikadır. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Biraz geçebilir 

Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 22 Aralık 1986 

günü ve yine 18 Mart 1987 günü bu eşsiz kürsüden 
sizlere şöyle seslenmiştik : Sayın milletvekilleri, geli
niz, ulusal kurtuluş mücadelesinin en çetin günlerinde 
dış konuları en açık şekilde tartışan o günlerin Mec
lisinin, bağımsızlık ruhunu ve heyecanını yeniden, bu
gün, bu çatı altında yaşatmak için üsler anlaşması ko
nusunda bir genel görüşme açılmasına, SHP Grubu 
gfilbi kabul oyu verelim. 

Biz, SEİA'yı tartışmak için gayret gösterirken, 
iktidar partisinin bir milletvekili bize - tutanaklardan 
okuyorum - şöyle bağırmıştı : «Ne ile uğraşıyorsunuz 
Allah aşkına?» 

Konuşmamızı bitirip yerimize oturduğumuzda, ik
tidar partisinin bir başka milletvekili ise şöyle seslen
di bize : «Siz kim, Amerika kim...» 

Uğraştığımız konulan hafif bulanlar, Amerika 
karşısında bizi, dolayısıyla kendisini küçümseyenler, 
hükümetin ABD Kongresince verilen kararlar karşı
sında düştüğü duruma ne diyorlar acaba? 

Sayın 'milletvekilleri, hükümet, SElA'dan dolayı 
rahatsız. Türkiye'nin gündemini belirlemedeki inisiya
tiflerini kaçırdıklarına mı üzülsünler, muhalefet par
tileri sözcülerinin her söylediklerinin, daha anlaşma
nın mürekkebi dahi kurumadan doğru çıkmasına mı? 
Evet, Ermeni yasa tasarısı Kongreden geçmek üzere; 
askerî yardım kuşa döndü, üstelik «Bu yardım malze
meleri Kıbrıs'ta kullanılamaz» koşulu, yani yeni bir 
ambargo, ama aym malzemeyi Yunanistan Kıbrıs'ta 
kullanabiliyor. Çünkü, Yunanistan bu konularda bi
linçli ve yaygaraya dayalı politikalar üretiyor. «Tür
kiye'ye daha fazla yardım yapılıyor» diye Papandreu 
ortalığı ayağa kaldırdığında, bizler seviniyoruz; Pa
pandreu 'bağırdığına göre ABD ile alışverişimizde kâr
lıyız diye ve aza razı oluyoruz. Oysa gerçek çok fark
lı : ABD - Yunanistan gizli dayanışması sürüyor ve 
aldatılan hep bizler oluyoruz. 

Biz söyledik sayın üyeler, uyardık, üsler anlaşma
sını, somut güvenceler almadan, Kongrede yardım 
kesinleşmeden, Ermeni yasa tasarısı oylanmadan, 
ABD ile ticaretimizi artırmadan, ABD ile ilişkileri
mizde Yunanistan faktörü devreden çıkarılmadan im
zalamayın diye; ama Sayın özal, «Biz ciddî devletiz, 
parafe ettiğimiz anlaşmayı imzalarız» dedi. Bugün de 

ciddî bir devlet adamı olarak imzaladığı SEİA'yı 
«Askıya alırım» diyor; sanki bu, 1982 Anayasası! 
(SHP sıralarından alkışlar) Gerçi ABD, Sayın Başba
kanın bu çıkışlarına hiçbir tepki göstermiyor. Niye 
göstersin? Üsler tıkır tıkır işliyor. Başbakan, «Daha 
sert önlemler alırız» diye tehdit ediyor; ama nafile. 
Adama sormuşlar, «Adın ne?», adam da «Mülayim» 
demiş, «Sert olsan ne olur» diye yanıt vermişler. 

ABD yetkilileri, Sayın Özaü'ın çıkışlarının kendisi 
ile hiçbir ilgisi olmadığını biliyorlar. Özal iç tribün
lere mesaj veriyor; dışta ise, ABD ile arasını boza
maz; çünkü seçim ekonomisine girdi; ihtiyacı olan 
yardımları, kredileri alamaz ise, erken seçim yapmak 
zorunda kalacak; çünkü dayanma gücü hiç kalmadı. 

Biz bu uyarıları,, özenerek, sorumluluk duyarak 
yaptığımızda, bir ANAP'lı üye, bizleri deneyimsizlik
le suçlamıştı; ama biz deneyimli olanların göremedik
lerini burada önceden anlattık. Doğrudur, deneyim
sizdik; ama hiçbir bağlantımız da yoktu; üstelik, (Tür
kiye Cumhuriyetinin çıkarlarını birçok deneyimliye 
göre daha doğru savunduk. 

Sayın üyeler, bu, yakın tarihimizde de böyleydi. 
Ulusal Kurtuluş Savaşımızdan önce istilacı devletlere 
Anadolu'yu peşkeş çekenler, hep, deneyimli devlet 
adamlarıydı (SHP sıralarından alkışlar) Mustafa Ke
mal ve arkadaşları ise deneyimsizdiler. 

Biz, «Neden ABD Yunanistan'a oranla bize daha 
az yardım etti» gibi, ulusal onurumuzu rencide eden 
tartışmaları bu yüce çatı altında sürdürürken, ABD 
Kongresinde Ermeni soykırım yasa tasarısı görüşülü
yor. Türklerin Ermenileri soykırıma tabi tutukları ge
rekçesiyle 24 Nisan gününü sözde Ermeni soykırım 
günü olarak kabul ve ilan etme.çabaları sürüyor. Yıl
lar önce meydana geldiği ileri sürülen bu sözde soy
kırım suçlaması ile Türkleri sorumluluk altına itme 
çabalarının altında yatan amaçlar, kuşkusuz çeşitlidir. 
Bunlar, kimi zaman toprak isteme, kimi zaman taz
minat isteme, kimi zaman ise Türkiye Cumhuriyetinin 
bütünlüğünü bozma ile ilgilidir. Ancak, Ermenilerin, 
bu istemlerini daha ziyade ABD Kongresinde güçlü 
olarak savunma olanağı bulmaları, yalnızca Ermeni 
lobilerinin gücünden değil, bana göre, ABD yöneti
cilerinin yıllardan beri süre gelen vicdan rahatsızlık
larından, insanlığa karşı işledikleri suçlardan kaynak
lanmaktadır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Türklerin, Ermenileri sözde katlettiği iddialarını 
kongrelerinde tartışan, 24 Nisan'ı «Soykırım günü» 
ilan etmeye çalışan bu yöneticiler kimlerdir? 
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Bunlar, Amerika Kıtasına yerleşerek, o yörelerin 
ve kaynakların doğal sahihi kızılderilileri soykırıma 
tabi tutarak, nesillerini yok edenlerdir. 

Bunlar, 1774 - 1775 yıllarında çıkardıkları yasalar 
ile, yüzülmüş bir kızılderili kafa derisine ya da kızıl-
derili bir tutsağa 40 sterlin, 12 yaşından büyük erkek 
kızılderili kafa derisine 100, ergin insan kafa derisine 
105 sterlin, kadın - çocuk kafa derisine ise 55 sterlin 
ödül koyarak, kızılderilileri soykırıma tabi tutanlardır. 

Bunlar, 18 inci yüzyıl ortalarından itibaren, en az 
iki milyon nüfusa sahip kızılderilileri, Atlas Okyanu
su ile Alleghany Dağlarına kadar olan bölgede ve yine 
Kentucky, Tenessee ve Ohio bölgelerinde, daha sonra 
1810 - 1813 yılları arasında yaptıkları savaşlarla, 
Indiana Bölgesinde tamamen yok edenlerdir. 

Bunlar, derilerinin rengi siyah olan, Afrika kö
kenli olup, Amerika'ya zorla getirilen insanlara köle 
muamelesi yapıp, bugün bile bazı yörelerinde, lokan
talarına, kahvehanelerine, okullarına «Buraya zenciler 
ve köpekler giremez» diye yazanlardır. 

Bunlar, kurdukları istihbarat örgütleriyle, yoksul 
ve masum ülkelerde isyanlar çıkartan, demokrasiye 
geçişlerini engelleyen, iç savaşlar başlatan, devlet baş
kanlarını öldürten, askerî rejimleri işbaşına getirten
lerdir. 

Bunlar, İkinci Dünya Savaşından kalan yiyecek 
stoklarını, kendi insanlarına yedirmeyi reva görmeye
rek, yoksul ülkelerin halkına yedirenlerdir. 

Bunlar, 1969 Martında, Wietnam'da, My Lai Ka
sabasında, çoğu kadın ve çocuk olan 347 sivili hun
harca katledenlerdir. 

Bunlar, Şili'de seçimle işbaşına geldiği halde, ABD 
yönetimine ters diye, mevcut iktidara karşı bir iç sa
vaş çıkartıp, Devlet Başkanı Allende'yi sarayında kat
ledenlerdir. 

Bunlar, uluslararası silah tüccarlarının baskısıyla, 
dünyada silah ticaretini sağlamak için, dünyanın çe
şitli yerlerinde bölgesel savaşlar çıkararak, yüzbinlerce 
insanın ölümüne neden olanlardır. 

Bunlar, bir yandan İran - Irak Savaşına karşı çı
kıyormuş gibi görünürken, diğer yandan gizlice İran'a 
silah satanlardır. 

'Bunlar, Kıbrıs'ta hunharca katledilen soydaşları
mızı korumak için garantörlük hakkımıza dayanarak 
yaptığımız haklı harekâtı amhargo ile cezalandırma 
cüretinde bulunurken, terörü cezalandırıyoruz gerek
çesiyle, NATO'ya tahsisli 6 ncı Filoyu NATO dışı 
amaçlarla kullanarak, Libya'da, birçoğu kadın ve ça-
cuk olan sivil halkın ölümüne sebep olanlardır. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bunlar, Türkiyemiz üzerinden kendi uluslarının çı
karlarını en iyi biçimde korudukları halde, Türkiye' 
nin güvenliğiyle ilgili konular gündeme geldiğinde, 
Ermeni ve Rum lobilerinin etkisi altında Türkiye'yi 
hep istismar edenlerdir. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Aynen, doğru. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Bunlar; Türk

leri, «Ermenileri soykırıma ta'bi tuttular» diye suçlar
ken, Filistin halkını soykırıma tabi tutan İsrail Dev
letine arka çıkanlardır ve bunlar şimdi diyorlar ki 
«(Türkler, Ermenileri katletti, biz de 24 Nisam Ermeni 
soykırım günü ilan edelim»; üstelik, kendilerini dünya 
milletleri önünde aklama gereği duymadan. 

Türklerin, Ermenileri soykırıma tabi tutmadığı 
kesin; ama kızılderililerin, siyah denlilerin, yoksul ve 
masum ülkelerin insanlarının ABD yönetimleri ta
rafından soykırıma tabi tutuldukları ise, herkesin bil
diği hir gerçektir. 

Biz de, bu gerçeğe uygun olarak 16 Mart gününü 
My-Lai'de katledilen yüzlerce kadın ve çocuk için 
soykırım günü veya 24 Nisanı, katledilen milyonlarca 
kızılderili için soykırım günü veya 4 Temmuz ABD' 
nin Bağımsızlık Gününün, siyah derili insanlar için 
soykırım günü ilan edilmesini isteyebiliriz, soykırıma 
tabi tutulan bu insanlar için hiz de anıt dikebiliriz; 
ama bu davranışlarımız, sorumsuz ABD yöneticilerin
den çok, sade Amerikan halkını üzer. Bu nedenle, 
şimdilik bunları yapmıyoruz, yargıyı tarihe bırakıyo
ruz; görev, bilim adamlarmındır, Kongre yöneticileri
nin değil. 

Saygılarımızla. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Canver. 

2. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in Kar
şıyaka sahil şeridinde yapılacak cami inşaatı ile Gü-
zelbahçe'de yapılacak mezarlık hakkında gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Durcan 
Emirlbayer, iKarşıyaka sahil şeridinde yapılacak cami 
inşaatı ve İzmir Güzelbahçe hudutlarının, İzmir Bü-
yükşehir Belediyesince kötü şekilde kullanılması hak
kında gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz 
veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Emirbayer. 
DURCAN BMİRIBAYER (İzmir) — Sayın Bal

kan, sayın milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyor 
ve seçim bölgem olan İzmir, Karşıyaka'da deniz ke
narında yapılması düşünülen cami konusu, üzerinde 
sizlere açıklama yapmak istiyorum. 
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Konu, güncellikten çıkma durumuna gelmiştir. 
Günlerce, aylarca 'bu konu İzmir'de gazetelerde yer 
almasına karşın, alakalı hiçbir kişi 'bu meseleyi ele 
almamış, yobazvari girişime Reisicumhur el koyma 
durumunda kalmıştır. 

Evvela sizlere, Karşıyaka'daki vatandaşların ala
kalılara gönderdikleri dilekçelerini okuduktan sonra, 
görüşlerimi açıklamak istiyorum: 

«Karşıyaka sahil şeridinde ve 06 Pastanesi ve Gör
düm Kafeterya 'bitişiğinde cami yapılması, diğer sa
yılabilecek sakıncalar yanında, en önemlisi Karşıya-
kalıların, Müslümanların ve hepimizin dinî inanç ve 
değer yargılarının sömürüşüdür. 

Karşıyaka'nın belediye yönetimi bu inşaat ve bu 
sömürüden hareketle, kutsal ibadet yerini dinî duygu-
guları sömürerek, seÇim yatırımı olarak kullanma eme
lindedir. İşin bizi düşündüren diğer 'bir yanı ise, bu 
caminin Alparslan Beşikçioğlu adındaki bir zengin va
tandaşımızın talebi olduğu iddiasıdır. 

'Karşıyaka'da deniz kenarında ve turistik bir böl
gede şehircilik ve imar açısından olduğu kadar, dinî 
açıdan da caminin yapımı yanlıştır. Bu bölge, turistik 
tesislerle ve bahar - yaz sezonunda turistik eğlence 
yerleriyle doludur. 

Karşıyaka Belediyesi bu tesislerin ve turistlerin 
arasında insanlarımıza ibadet yeri açmaktadır. Yani, 
insanlarımız ibadet ederken, caminin bir kıyısından da 
şortlu ve askılı bayan turistler geçecektir. 

Yasalar, yönetmelikler ve şehircilik estetiği doğ
rultusunda belediyeler, sahil şeridini temizleyip, tu
ristik tesis, yeşil saha, gezme alanı vesaire ile kamu
ya açmaya çalışırlar. Bazı belediyelerin de, belediye 
sarayı, banka, cami ve resmî binaları bu şeride yap
maları, anlaşılması güç bir çelişki oluşturmaktadır. 
Biz, Karşıyakalılar olarak bu girişimi kınıyor ve cami 
inşaatının daha uygun bir yere alınmasını talep edi
yoruz» demektedirler. 

Sayın milletvekilleri, hepimizin bildiği İzmir'in 
Karşıyakası, İzmirimizin en kalabalık yerlerinden biri
sidir. Canlı, şirin ve fevkalade alaka çekici kordona 
sahip olması ile de ün yapmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, mesele cami olduğundan, ko
nuya girerken şunu söylemek istiyorum: Geçen gün 
irtica konusunda yapmış olduğum konuşmada birkaç 
arkadaşın laf attıklarını tutanakları inceleyerek anla
mış oldum. Onlar için konuşmak istemiyorum; çünkü 
bu gibi insanlardan başka bir şey beklenemez. 

Şimdi konuya girmek istiyorum. Biraz önce ifade 
ettiğim bu güzel ilçemiz, kordonuyla ün yapmıştır. 

Buralara, denizi de doldurmak suretiyle gazino, ka
feterya, çay bahçeleri yapılmıştır. Karşı kısmında ise, 
yine sayılamayacak kadar çok, içkili ve içkisiz eğlen
ce yerleri faaliyet göstermektedir. Yani, burası bir 
nevi eğlence bulvarı şeklindedir ve yazın buralarda 
şortlu veya dekolteli binlerce insan gezinti halindedir. 

.Eğlenceler, gecenin geç vakitlerine (01.00 - 02.00 saat
lerine kadar sürüp gider. 

Şimdi, hal böyle iken, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Burhan özfatura ve Karşıyaka Bele
diye Başkanı Sayın Ço'banoğlu, buraya bir cami yap
tırmak üzere faaliyete geçer. Bu caminin yapımını da 
İzmir'in tanınmış işadamı Alparslan Beşikçioğlu yük
lenir. Çok güzel; sebep olandan da, yapandan da Al
lah razı olsun. Ancak, bu caminin yeri burası olma
malıdır. Burada, gösteriş için cami yapıldığı açıkça 
ortadadır. 

Sayın milletvekilleri, camilerimizde ibadet yapıldı-
dığına göre, sessiz yer ister. İbadet; huşu içerisinde, 
her türlü ibadete uygun, nefsi tahrik etmeyen bir yer
de yapılır. 

Şimdi, namaz kılmaya giden bir vatandaş, oradan 
geçen mini şort ve üzerinde sadece dekolte bir kıya
fet giymiş bayan 'bir turist görürse, bu ibadet yeri iyi 
seçilmiş midir, yoksa seçilmemiş midir? Oralardan, bu 
benim söylediğim tipten yüzlercesi, hatta binlercesi 
geçmektedir. ANAP'lı İzmir milletvekili arkadaşları
ma soruyorum: Söylediklerim doğru mudur, değil 
midir? 

Şimdi, bakınız Sayın Burhan özfatura ne diyor? 
Aynen şöyle demektedir: «Vapurla Karşıyaka'ya ge
len gâvurlar orada cami görmezlerse, 'burası bizim 
gibi gâvur yeri' derlermiş, onun için cami yapılmalıy-
mış.» 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Belediye Başkanına 
bildirelim; hazır, Alparslan Beşikçioğlu eğer gösteriş 
değil, hakikaten cami yaptırmak istiyorsa; Karşıyaka' 
ya Egekent kurulmuştur ve yüzbin nüfusa sahiptir, bu 
vatandaşların acele camiye ihtiyaçları da vardır, ora
ya yapsınlar camiyi. Yine belediyeye ait olan Aksoy' 
da camiye elverişli yer vardır ve cami için en elverişli 
yerlerden biridir; buraya yapsın. Eğer buraya yapmı
yorsa, o da deniz kenarında yaptırmak istiyorsa, sa
dece gösteriş ve isim yapmak için yaptırıyor demektir. 
Sayın alakalıların bu hususta çok ciddî davranmaları
nı rica ediyorum ve bir an evvel neticeye varmak la
zımdır. Ayrıca, gösteriş için değil, hakikaten ibadet 
için yapılacak camiye yardımcı olacaklarını, tüm yö
re sahipleri de ifade etmektedirler. 
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Sayın milletvekilleri, İzmir Belediye Başkanı Sa
yın özfatura'ya bin dilekçe ile müracat edilir; «Bin 
değil, yüzbin olsa, yine bu camiyi yapacağım» der; 
yani «astığım astık, kestiğim kestik» der gibi bir ta
vır takınır. İşte tam bu sırada geçen hafta Sayın 
Cumhurbaşkanı kendisine, olayım yanlışilığmı söyler ve 
Sayın Özfatura, Sayın Cumhurbaşkanının tavsiyelerini 
«mir telakki eder. Arzu ederiz ki, bu iş bu şekilde 
kapanır. 

İşte bu yanlışlıktan başka, gelelim daha büyük bir 
yanlışlığa. Şimdi, özfatura'dan başka, sayın hüküme
te de çatmadan yapamayacağım. 

Sayın milletvekilleri, bu kürsüden ülke sorunlarını 
çeşitli konuşmalarla; Meclis araştırması, gensoru, söz
lü soru, yazılı soru ve gündem dışı konuşmalarla ol
mak üzere, defalarca dile getirdik. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu hükümet veya ala
kalı bakanları, hangi konuyu ele alıp düzeltmişlerdir? 
Hükümetin kılı kıpırdamıyor. Bu kadar vurdumduy
maz bir hükümete dünyada zor rastlanır. 

Şimdi bakınız, bu kürsüden, İzmir metropolüne 
bağlanan yörelerin şikâyetleri olmaktadır; bu yörede
ki insanlar kendi seçtikleri kişilerin kendilerini idare 
etmelerini isterler dedik. Diğer konular gibi bu da 
hükümet için vızıltı geliyor. 

Bunlara göre, bu ülke, sadece bunların babaları
nın çiftliği; istediği gibi idare edecekler! Bu düşünce
nizin çok ilkel bir düşünce olduğunu hatırlatmak isti
yorum. İktidar, kimsenin babasının malı değildir. Siz 
de gideceksiniz. Kimler geldi, kimler geçti bu koltuk
lardan... Bir gün siz de, bir varmış, bir yokmuş ola
caksınız. 

BAŞKAN — Sayın Emirbayer, vaktiniz daraldı, 
konunuza girin. 

DURCAN BMİRBAYER (Devamla) — Giriyorum 
Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, haksızlığın ülkemizde kol gez
diği artık saklanamaz, artık gizlenemez ortama.gel
miştir. 

Şimdi sizlere, büyük şehir - küçük şehir haksızlı
ğını ifade etmek istiyorum ve buradan Sayın Cum
hurbaşkanımıza da sesleniyorum: Sizler yönetimdey
ken 12 Eylülde, yapmış olduğunuz İzmir, İstanbul gi
bi bazı şehirlerin yörelerindeki belediyeleri metropole 
bağladınız ve vatandaşın başına bu yöntemi, bilme
yerek, bugünkü yöneticileri bela ettiniz. Bunu kopa
rıp atmak mümkün olmuyor. Şimdi, neredeyse nüfus
ları ancak belediye olabilmeye müsait 85 yerleşim böl
gesini belediye yapıyoruz. Nüfusları 100 binleri aşan 

yerleri belediyelik yapmıyoruz. Sebep? Sebep mi? Bu
raları, büyükşehir belediye başkanlarının çiftliği de 
ondan. 

Sayın milletvekilleri, Sayın özfatura'nın yaptığına 
bakınız, Güzelbahçe'nin başına gelenlere... Lütfen çok 
iyi dinleyiniz sayın milletvekilleri. Bu yöreyi tümünüz 
tanırsınız. Güzelbahçe'nin 7 kilometre uzunluğunda 
denize kıyısı vardır. Kabahati İzmir'e yakın olma
sındadır ve 20 kilometre mesafededir. Bu nedenle çok 
güzel bir manzaraya sahiptir. Deniz ile yaslandığı 
tepelerin arası 2 kilometre mesafededir. Gerilere git
tikçe ayrı bir güzelliğe sahiptir. Bu nedenle, alavere 
dalavere ile yapılan Baltutanlar Sitesi de denize 1,5 
kilometre mesafededir. Yani deniz kısmı ayrı bir gü
zel, geri kalan plan da ayrı bir güzelliğe sahiptir. 
Ovası da İzmir'in en güzel toprağına sahiptir; yılda üç 
mahsul alınır. Yine Türkiye'nin en güzel çiçeği de Gü-
zelbahçe'de çıkarılmaktadır, yani dört dörtlük bir yer; 
fakat İzmir'in böylesine güzel, böylesine verimli ve 
böylesine kentleşmeye elverişli yerini ne yapıyorlar, 
biliyor musunuz? İnanıyorum ki, iyi düşünen ülke in
sanlarının üzüntüleri bir yana, yapılanları görünce ne 
diyecekler, biliyor musunuz: «Bunlarda hiç kafa ve 
şehircilik düşüncesi yok muydu? Bunlar aptal mıydı? 
Bunlar serseri miydi? Yazıklar olsun» diyerek bun
ları yapanlara güleceklerdir. 

Şimdi bakınız, bu güzel, şirin kentimizin arkası 
çamlık, önü ova. ve denize nazır olan güzelim yere 
Özfatura 640 dönümlük araziyi mezarlık yapıyor ar
kadaşlarım, sayfiye yerini mezarlık yeri olarak ayır
mış. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ya
şayanlara yok, ölülere var. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Biraz ile
ride, yerleşim bölgesine yakın bir yerde, bir de Güzel-
bahçe eski belediyesinin bulunduğu kısma - sağlığa mu-
gayyir olmasına rağmen - İzmir'in tüm çöpünü getirip 
atıyor. Değerli arkadaşlarım, gittim, baktım, inanınız 
korkunç bir manzara... 

BAŞKAN — Sayın Emirbayer, lütfen toparlayınız 
efendim. 

DURCAN BMİRBAYER «(DöVamla) — Topar-
iııyorum.; 

(EROL AĞAiGİL (Kırklareli) — 1 numaralı par
seli kendilisine ayınrnışitır, 

DURCAN EMllRBAYiER (Devamla) — O iısti-
karcıetteki afazi ve kıyılar bozulmuştur., 

Bip kısmına Baltutanlar el almışlar ve gasp e'tmişr 
ler ve en önemlisi, Karayolları, ovanın orta yerinde, 
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yüz metre eninde, tam su yataklarının üzerimde, ova
yı âdeta parçalarcaısına, âdete yırtarcasına 'ikiye ayı
rarak 'talan 'edjyor. 

•Bu yerde belediye yok, belediye yetkilileri yok! 
Bu kentin işgali, âdeta düşiman işgali gibi. Sorunla
ra bakan yok; eziyet alabildiğine! çok. 

- 'BAŞKAN — Toparlayınız Jültifen Sayın îBmir-
bayer,, 

ıDURCAIN EMİRBAYER (Devamla) — Topar-
lnyoruim. 

Açıkça şunu söylemek iistliyiorum : Bu kemıt insan
ları hükümetten ve belediye yöneticilerinden bir şey 
•beMememektedirler ve kaderlerine razı olmuşlaırdır 
Güızelbalhçe insanları. 

Vaitandaş, her gün canı yandıkça AINAP iktidarı
na, tıüküme'te bir şeyler .söylüyorlar; iktidar partisi 
milletvekilleri, iş bilenler, bitirenler, her şeyi anla
dıkları gibi, bu söylenenleri! de gayet iyi anlarlar. 

Bu iktidarın alakalı bakanları, belediye başkan
larını yönlendiremedlikleri için, ben bumdan Karşı
yaka Camii içlini el koymuş oilan Sayın Cumhurbaş
kanına .sesleniyorum : Güzelbahçe'nin sorunlarına 
liMtfen eğiliniz; başka çare kalmamıştır. 

Saygılar sunarım. (DSP, 'SHP sıralarından alkış
lar)! 

'BAŞKAN — Eifendam, gündem dışı söz iste
yen arkadaşlardan birM talebimden vazigeçmişti. Sa
yın Salim Brel'e söz verecektik, zannediyorum Sa
yın Ere! yoklar., 

3. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, 
Amasra Nahiyesi maden isletmelerinde çalışan işçi
lerin sağlık sorunlarına ilişkin gündem dışı konuş-
ması. 

İBAŞKAN — Sayın Koksal Toptan, Amasra Na
hiyesindeki dblklthrlarîa iflgii gündem dışı söz Aslte-
mîıştleıldir, kendilerime .söz veriyorum. 

'Buyurunuz Sayın Toptan. '(DYP sıralarından al
kışlar) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin .değerli üyeleri; ilk nazarda önem-
ısiz gözüken; ama sayın üyelerin mutlaka önemine 
inanacaklarını zanneltitiğim bir hususu yüksek heye
tinize arz eltimek istiyorum. : 

Zonguldak'ın, Amasra Nahiyesi, turistik özelliği' 
ve güzelliği yanırtda, özellikle son yıllarda arıtan işçi 
sayısıyla da bir malden şehri, bir madencilik beldesi 
haline gelmişitiir. Burada yeraltında 1 800 olmak üze-

* re 4 bin işçi çalışmaktadır. Madencilik sektörüne il
gi duyanlar, maden iştetimecliliğinin ne kadar zor, 

rizikolu ve tehlikeli olduğunu çek yakından bilir
ler. 

4 bin »işçinin çalıştığı <b)öyle bir yerde Sosyal Si
gortalar Kurumunun şu anlda bir tek doktoru gö
rev yapmamaktadır, ilçe merkezinin yakın sayılabi
lecek (20 kilometre) mesafede olmasına rağmen, gri
zu gibi, göçük gibi, madencilikte çok sık görülen 
ve işçileri tehdidi altında buiündurabilen kazalara 
karşı devletin orada bir dtoktor Iblile bulundurmamış 
olması, ileride bizi, hepimizi, vukuu muhtemel bir
takım büyük kazalar karşısında çok zor durum
larda bırakabilir,, 

Mahallin belediye başkanı ve send:'lka yönetici
lerinin uzunca bir süreden beri sürdürdükleri ikaz
lara ve ricalara raiğmen, buraya sadece ilçe mer
kezimden günde birkaç saatliğinle bir doktor gönde-
ritoelklte, onun dışında, orada çalışan dört bin tane 
işçi kaderleriyle âdeta başbasa bırakılmış bulun
maktadır., 

©en, Çalışma ve Sosyal Güvenlik (Sayın Bakanını 
bu konuya ilgisini rica ediyor, yüce heyetinize say
gılar sunuyorum'. (DYP ve SHİP sıralarından alkış
lar).-

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Toptan. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mustafa Kalemli'nin 
dönüşüne kadar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na, Kültür ve Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın ve
killik etmesinin uygun' görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1293) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde bir Cumhurbaş

kanlığı tezkeresi vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 1987 ta
rihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mustafa Kalemli'nin 
dönüşüne kadar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına, Kültür ve Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, (6/973) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi (4/321) 

BAŞKAN — Bir sözlü soru önergesinin geri alın
masına ilişkin önerge vardır okutuyorum: 



T. B. M. M. B : 9 0 1 5 . 4 . 1 9 8 7 O: t 

Türkiye Büyük M'illet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Sözlü Sorular» kısmının 65 inci sıra

sında 6/973 esas numarasıyla yer alan sözlü soru 
önergeme yazılı cevap geldiğinden geri alıyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

15.4.1987 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
3. — Balıkesir Milletvekili İsmail Dayının, Ada

na Milletvekili Cüneyt Canver ve 2 Arkadaşının, İs
parta Milletvekili İbrahim Fevzi Yaman ve 5 Arka
daşının, 4 Kasım 1981 ve tarih ve 2547 sayılı Yüksek 
Öğretim Kanununun 59 uncu maddesinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna Bir ek madde eklenmesi hakkın
da Kanun tekliflerinin geri verilmesine dair Millî Eği
tim Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (2/402, 2/279, 
2/350; 4/335) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre 

1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Millet
vekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, gündemin, 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» bölümünün görüşülmesine başlıyoruz. 

1 inci sırada yer alan, İçtüzük müzakerelerinin 
ertelenmesine daha önceki toplantıda karar verilmiş
tir. 

2. — Manisa Milletvekili AbduÛah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı : 512) (2) 

(1) 344 ve 344'e 1 inci Ek S. Sayılı basmayazı 
14.1.1987 tarihli 54 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 512 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

verilmiş, Millî Eğitim Komisyonu Başkanının bir tez
keresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
555 S. Sayısı ile basılıp 14.4.1987 Salı günü dağıtı

lan ve aynı gün gelen kâğıtlarda yayınlanan ve gün
deme girecek olan Balıkesir Milletvekili İsmail Da-
yı'nın, Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 2 arka
daşının, İsparta Milletvekili 1. Fevzi Yaman ve 5 ar
kadaşının, 4 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek
öğretim Kanununun 59 uncu maddesinin değiştirilme
si ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi hakkında 
Kanun tekliflerinin bir daha görüşülmek üzere İçtüzü
ğün 89 uncu maddesi gereğince komisyona geri veril
mesini arz ederim. 

İsmet özarslan 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanvekili 
Amasya Milletvekili 

BAŞKAN — Söz konusu teklif, bir defaya mah
sus olmak üzere komisyona geri verilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci sırada yer alan, Manisa Mil
letvekili Abdullah Çakırefe'nin 25.8.1971 tarih ve 1475 
sayılı İş Kanununun 25 inci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında Kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyo
ruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunmamasını oylarınıza su

nuyorum: Komisyon raporunun dkunmiasım kabul 
edenler... Etmeyenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Raporun 
dkunmaması hususunu oya sunamazsınız Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Ne demek oluyor, izah eder misiniz, 
yanlışlığımız ne? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ördü) — Anlaya
madım Sayın Başkan, raporun dkunmaması hususunu 
nasıl oya sunuyorsunuz? 

BAŞKAN — Dinlemen lazım o zaman, dünle. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, raporun okunmaması hususunu telkin edi
yorsunuz; onu anlayamadım. Tarafsızlığınızla bağda
şıyor mu? 

BAŞKAN — O kadar ucuzlattınız ki, bu tarafsız 
lığı. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayeniz
de Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben tarafsızlığın nerede yapılıp ya
pılmayacağını iyi bilirim, merak etmeyin. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Tamam, 
dün de gördük. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen?.. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Söz isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sosyaldemökrat Halkçı Parti Grubu 

adına Sayın Abdullah Çakırefe, buyurun. (SHP sıra
larından alkışlar). 

SHP GRUBU ADINA ABDULLAH ÇAKIREFE 
(Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
5.6,1986 tarih ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eği
timi Kanununa bir fıkra eklenmesi için verdiğim ka
nun teklifi hakkında durumu sizlere arz edeceğim. 

Bugün memleketimizde en önemli sorunların ba
şında işsizlik gelmektedir. Bence dünyanın en zor iş
kolu - maden işçisi olmama rağmen - işsizliktir. Allah 
kimseyi işsiiz bırakmasın. 1475 sayılı İş Kanununun 
25 inci maddesine bu fıkranın niçin eklenmesi gerek
tiğini sizlere açıklamak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, memleketimizde artan nüfusla be
raber, işsizlik de çığ gibi büyümektedir. İlk ve orta
okuldan sonra okuyamayan genç kuşakların, işsiz güç
süz, sağda solda, sokaklarda dolaştıkları, kahve köşe
leri ve benzeri yerlerde vakit geçirdikleri hepimizin 
malumudur. Bu gençlere bir çare bulmak, bilhassa 
hükümetlerin ve Meclisimizin aslî görevlerindendir. 
Başıboş çocuklarımızın art niyetli kişilerce kullanılıp 
kötü yollara düşürüldüğünü zaman zaman basından 
ve televizyon ekranlarından görmekteyiz. Bu çocukla
rımızı asalak olma durumundan kurtarmak için eli
mize b'ir fırsat geçmiştir. Bu getirdiğim teklif, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Çıraklık Yasa
sından tamamen ayrıdır. Bu töklifimizi, politfik çıkar
lar düşüncesiyle de yapmadık. Geçmiş yıllarda halen 
okuyamamış olan 15-18 yaş arasındaki binlerce boş 
dolaşan gençlerimizi, kötü yollara düşmekten kurta
racak olan yegâne çare, çalışma imkânını sağlamak
tır. 

Geçtiğimiz 1986 yılında, İş ve İşçi Bulma Kuru
muna başvuranların sayısı 600 bine ulaşmıştır; bunlar, 
genç kuşaklardır; yüzde 701! veya 80'i ilkokul mezu
nudur ve bunlardan 500 bini de erkektir. 

Hükümlü ve sakatlara, kanun hükmü ile konten
jan sağlanarak, iş yerlerinde yüzde 2 oranındaki ça
lışma imkânı nasıl sağlanmış ise, 15 yaşını doldurmuş 
ve 18 yaşından gün almamış olanlara da, 50ı veya da

ha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde, yüzde 6 oranında 
- okul ile ilişkisi olmayanlara - çırak olarak iş verilsin 
diyoruz; esas amaç bu. 

Bu isteğimizin, bütçe ile ilgisi yoktur. Bunun mem
lekete çok büyük faydası vardır. Bu teklifimizin, Dev
let Bakanlığı koordinatörlüğünün programı ile de il
gisi yoktur. Çıkarılan Çıraklık Yasasını takdir ediyo
ruz. Bu teklifimizin amacı, aradaki boşluğu doldurup, 
binlerce genci 'işe kavuşturarak, işsizliği asgarî hadde 
düşürmektir. Bu görevi hükümete verecek olan siz sa
yın milletvekilleridir. Milletvekillerinıiz- de bilhassa or
ta sınıf ve yoksul halkımızın çektiği geçim sıkıntısını 
nazara alarak, bu yaştaki gençlerin elinden tutup, aile
lerini de bir nebze sıkıntıdan kurtarmak zorundadır. 
Böylesine, halkımızı ve memleketimizi yakından ilgi
lendiren önemli konularda alacağı tedbirlerle, sosyal 
yapıyı geliştirip, soygunları, intiharları, gericiliği, şe
riatçılığın hortlamasını, anarşiyi, kötü ahlâkı önlemiş 
olacaktır. Böyle durumlarda iktidar muhalefet ayrımı 
yapmadan, meseleye hep beraber eğilmemiz gerekir. 

Şimdi soruyorum: Bu, samimî, iyi niyetimize, tek
lifimize kom'isyon katılıyor mu, hükümet katılıyor 
mu, siz milletvekilleri katılıyor musunuz? Katılırsanız 
bunun şerefi sizlerin olacaktır; bilhassa ANAP mil
letvekillerinin olacaktır, ANAP Hükümetinin olacak
tır. 

Batan şirket ve holdingcilerin bazıları, gerek mem
leketimizde olsun, gerekse Avrupa'nın, Amerika'nın 
en lüks eğlence yerlerinde çokık çocuklarıyla vakit ge
çiriyorlar. Namusuyla para kazanıp eğlenen, dinle
nen işadamlarına bir sözümüz yok; ama, onlar işleri
ni çok iyi bilirler. Ancak, Avrupalı eğlence yeri sa
hipleri ile mağaza sahipleri, son yıllarda «İtibarlı müş
terilerimiz Türklerdir. Türkler Amerikalıları da solla-
dılar; elleri titremeden milyonları harcıyorlar» diye
rek, dış itibarımızın kaynağını ortaya koyuyorlar. Bir 
taraftan da işadamlarımız ve yetkililerimiz dış yatı
rımları bekliyorlar. 

Bakın, dillere destan bir olay: 70 kişilik bir Türk 
grubu (turist grup) bir hafta süreyle Avusturya'nın 
Öberleg Bölgesinde beş yıldızlı Burg Otelini kapatmış
lar. Bu, orada bir efsane olmuş. Bunlar holding sahip
leri, dış ticaret şirketi yetkilileri, hayalî ihracatçılar, 
ithalatçılar milleti sömürenler, devleti sömürenler... Bu 
fakir milletin parasını kimler, nerelerde, nasıl harcı
yorlar? Böyle batan şirketleri kurtaran parmaklar, 
bunların hesabını çok zor verirler. 

Halka hisse senetleri verilmesini ve teşvik edilme
sini istiyorlar. 
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Yabancı yatırımcılar ise, nüfus artışının nüfus 
planlamasıyla önlenmesini, yatırımlara hız verip, böy
lece işsizliğe çare aranması lazım geldiğini söylü
yorlar. Hesapsız kitapsız su gibi para harcayan iş
letme sahiplerini, batık banka ve işyerlerini, holding
leri gören ve duyan halk, bu yatırımcılarla, kime gü
venerek yola çıkacaktır? 

©ütün bu sorumluluklar, ticareti başıboş, de
netimsiz bırakan özal'ındır. Zamanında muhalefe
tin uyarılarına ku'lalk asmayan Sayın Özal kafasından 
eseni uygulaya uygulaya, beceriksiz idareci ve yüksek 
faiz karşılığı borçlanan şirketler istedikleri gibi ha
reket ederek bu durumlara düştüler. Buna her türlü 
hovardalıklar, borcu borçla ödemeler de eklenince, 
ekonomik kumar oynayan Özal iktidarının düştüğü 
batağa saplandılar kaldılar. 

Böylece, insafsızca bu fakir milletin parasını 
zevk ve sefalarında harcayıp iflas etmiş olan şirketleri 
kurtaran Özal kumandalı eli, mahkûm parmaklarınızı, 
kendi vicdanî iradenizle bu işsiz gençler için kaldır
manızı bekliıyoruz. (Ancak, Özal zihniyeti ve görüşüy
le, «O çocuklardan bize ne? Kendi işlerini kendileri 
yaratsın» derseniz - ki, zaman zaman iş isteyenlere 
Sayın Özal 'böyle söylüyor - o zaman 'bakış açımız 
elbette değişecektir. 

Sayın Özal, «Devlet, baba değildir; devlet, milletin 
bizmötçi'Sİdiir» diyor. Bu deyim btüyıük bir yanılgıdır 
Devlet, mliietin. Yanlığının ta kenidiısıMir. Hele, Türk 
Milleti 16 devlet kurmuş ve bu, milletimizin' daima 
onuru olmuşitur. Hizmetçiliği, hizmet karşılığı, milletin 
ıseçitiiği hükümetler yapar. Türk Milleti, evvala Allah, 
sonra devlet babasına güvenir, kendisinin meydana 
getirdiği güce inanır. Nitekim, Fakir Fukara Fonun
dan yararlanan vatandaşlar ve yetkililer televizyon 
akran'larından, «Allah devlet babaya zeval vermesin» 
demektedirler. Öyle ise, dsvlet işyeri de açtırır, iş de 
buldurur, devletin görevi de zaten budur. . 

Sayın Özal, '«(Devlet İşletmelerini özelleştireceğim» 
derken, sakın, devleti de özelleştirip, devleti yok et
meye gitmesin? işte o zaman, Sayın özal'ı ne Ame
rika, ne Arap'lar ne de partiye transfer olanlar kur
tarır; isiz de kurtaramazsınız! 

Her gün >1;5, 20 kişinin trafik kazalarında öldü
ğünü, yaralandığını duydukça, reddettiğiniz trafik 
araştırma teklifi, herhalde vicdanlarınızı sızlatmak
tadır. Bu teklifimizi de reddederseniz, emin olun, her 
zaman benim hu sözlerimi hatırlayacak; yanlış yol
lara ısapmış çocukları, gençleri duydukça, gördükçe, 
vicdan sahibi herkes üzülecektir. Yolsuzluklardan, 

işsizlikten, açlıktan, geçim sıkıntısından, trafik kaza
larından ezilen, üzülen, intihar edenler ve ölenlere 
karşı muhalefetin getirdiği tedbir tekliflerine Sayın 
özal hep karşı çıkıyor ve bu teklifleri hiç umursa
mıyor. Düşünüyorum da Sayın Özal, davranışlarıyla 
ve dolaylı olarak bir nevi nüfus planlaması mı ya
pıyor diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe, toparlayınız efen
dim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Toparlı
yor um efendim. 

«Ölenler ölür, kalanlar bize yeter» diyorlarsa, bir 
gün geleoek, düşecektir; bir gün gelecek - Allah ge
çinden versin - herkesin başına, hepimizin başına 
geleceği gibi, mukadder akibetle karşı karşıya ka
lacaktır. Bunları, zinhar, kimse aklından çıkarma
sın. Şu kısa ömrümüzde pek çok hadiselere tanık 
olduk, sağ olursak daha çok şeyler göreceğiz. 

Bu İMeclisin ve bu milletin başına ne geldiyse, 
iktidar - muhalefet diyalogsuzluğu ve inatlaşmasından 
gelmiştir. Barışı, diyalogu yaratacak olan, başta, ikti
dardır; bunu Türk halkı, muhalefetiyle beklemekte
dir. Sayın Özal bir ara hastalığı dolayısıyla bir müd
det siyasetin dışında kaldı. 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe lütfen toparlayınız; 
zaten konu dışına çıktınız. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

Siyasette, politikada devre dışı kalmanın ıstırabı
nı kendisi de bir nebze çekti. Öyleyse, siyasî yasak
ların da, üç beş kişinin yasağından korkarak... 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe, lütfen toparlayınız 
ve konunuza giriniz efendim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE {'Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

Korkunun ecele faydası yoktur. 
Hepinize saygılar sunanım. (SHP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isteyen 

arkadaşımız var mı 
OURCA'N EMİRBAYER ((tamir) — Grup adına 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Emirbaıyer. 
DSP GRUBU ADİNİ A İDURCAN EM1RBA-

YıER (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan İş Yasasının 25 inci Maddesine 
Bir Fıkra 'Eklenmesi Hakkındaki 512 sıra sayılı Ka
nun Teklifi hakkında, Demokratik Sol Parti Grubu
nun .görüşlerini arz etmeden önce, siz değerli millet
vekillerine saygılar sunuyorum. 
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Sayın milletvekilleri, 'görüşülmekte olan kanun 
Teklifi, işverenlere 50 veya daha fazla işçi çalıştır
dıkları işyerlerinde, yüzde 6 oranında, "15 yaşını 
doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış, ilkokul ile ilişiği 
olmayan genç işçileri çalıştırma mükellefiyeti öngör
mektedir. Teklife göre, çalıştırılacak genç işçi sayısı
nın tespitinde, daimî işçi sayısı esas alınmaktadır. 

İşveren, bu esaslara göre çalıştırmak zorunda 
kalacağı genç işçileri, İş ve İşçi Bulma Kurumu ara
cılığıyla sağlayacaktır. Teklife göre : Çalıştırılacak 
genç işçilerin hangi işlerde çalıştırabilecekleri, genel 
hükümler dışında bağlı olacakları özel şartlar, ala
cakları ücret ve nasıl işe alınacaklarının düzenlen
mesi, tüzüğe 'bırakılacaktır. 

Sağlık ve Sosyal fişler'' Komisyonunun teklifi ret 
gerekçesinde, her ne kadar, okulla (ilişiğinin sağlan
ması ımaksadıyla 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğiti
mi Kanunu çerçevesinde 'Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığınca çıraklık eğitiminin yaygınlaştırıl
dığı 'belirtilmekte ise de, bizce, uygulama sınırlı illere 
mahsus olup, amacı gerçekleştirmekten uzaktır. 

Okul ile ilişiği kesilmiş bulunan 15-18 yaş gru
bundaki gençlerin kanun hükümlerine göre açılan 
kurslara katılacakları; kalifiye eleman durumuna ge
tirildikten sonra, iş bulma 'güçlüklerinin ortadan kal
kacağı iddiası da yanlıştır. Çünkü, sözü geçen 
kurslara karşın, hâlâ genç işsizler ordusu büyümeye 
devam etmektedir. Çıraklık Yasasına göre de, sa
dece 13 yaşını doldurmuş,. 19 yaşından gün alma
mış ilkokul mezunları çırak olabilmektedir. Bu 
teklifin amaçlarını kapsamaz. 

İşsizlik, kamu ve özel sektörüyle, tüm kurum ve 
kuruluşlarca mücadele edilmesi gerekli büyük bir so
rundur. Önlem alınmadığı takdirde derin sosyal pat
lamalara neden olabilecektir. 

Bir taraftan gençlere aş ve iş vermeyeceksiniz, 
ondan sonra da gençlerden yakınacaksınız! Olmaz 
öyle şey. 

Bir taraftan yine, gençlere iş vermeyeceksiniz; 
ama diğer taraftan, çıkarttığınız yasa ile, onları 
«serseri» diye tutuklattıracaksınız! Halkına hu ka
dar ters düşen hükümete, doğrusu, üzüntülerimizi 
belirtmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Anayasaya göre, devlet, iş
sizliği .gidermek için elverişli önlemler almakla ödev
lidir. İşsizliği gidermek, hükümetlerin başlıca göre
vidir. Buna rağmen, Sayın Başbakanın, «Biz işjsize 
iş bulmaya mecbur ve memur değiliz» demesi, bu 
kanunun teklifini reddeden komisyonun mantığına 

uygun ise de, Anayasanın emrine tamamen aykırı
dır. 

İşsizlik, özellikle genç kuşak için büyük bir bu
nalım kaynağı olmaktadır. Hayata atılan her gencin 
hayattan aldıkları ilk ders, ilk etki: Bu düzenin asa
lağı, işsiz güçsüzü, önemsenmez bir kesimi oldukları
nı varsaymaktadırlar. Gerçekten de ülkemizde işsiz
lik, son yıllarda boyutlarını artırmıştır. 

(Hükümet programında da aslında ANAP ikti
darı, yüzde 7 büyüme hızına ulaşmadan işsizlik azal-
ıtılamaz gibi bir önyargıyla yola çıkmıştır, öyle sa
nıyorum ki hükümetin ciddî ve samimî bir işsizlik 
sorunu yoktur. Türkiye'deki tek istikrarsızlığı enflas
yon olayına bağlamaktadır. Sayın iktidar, işsizliği 
hiç önemsememektedir. Serbest piyasa ekonomisine 
uygun işçi, ucuz ve düz işçi. olmalı. Anlaşılan odur 
ki, hükümet işsizlikle mücadele etmeyeceği gibi, işçi 
eğitimini de salt kendi açısından değerlendirecektir. 

Ben yanılmış olayım; ama sadece, muhalefetten 
geldi diye, iktidar partisi olarak siz, yine bu yasa 
teklifine de karşı çıkacaksınız. 
Değerli üyeler, genç okumamışları nerelerde ve 

ne zaman eğiteceğiz? O çocukları, askerliklerini yap
tıklarında, meteliksiz, başıboş mu bırakacağız? Genç 
nüfus hızla artmaktadır; Türk halkı, genç bir halk
tır. Gençlerin, sizin getirdiğiniz Çıraklık ve Meslek 
Eğitimi (Kanunu çerçevesinde eğitiiemediği de açık
tır. Ben bu yasa teklifi nedeniyle, gençleri anlam
sız, onların, ülkemizin geleceği olduklarını unut
mamanız gerektiğini bir defa daha vurgulamak isti
yorum. 

Sayın milletvekilleri, esasen, Beş Yıllık Kalkın
ma Planında da iktidar, işsizliği kaldırmayı planla-
mamıştır; hatta plan süresi içerisinde işsizliğin aza
lacağı dahi öngörülmemiştir. Planda, sadece işsizliğin 
sabit duracağı hedeflenmiş ve bu da ıbaşarılamamış-

—tır. Bu nedenle her sene işsizlik artmıştır; önlem 
alınmadığı için de artmaya devam edecektir. 

Diğer yandan, çeşitli nedenlerle okuldan kopmuş, 
okuma imkânı bulamamış gençlerin kötülüklerden 
korunmaları, mesleğe yöneltilmeleri; ailelerine, ken
dilerine ve topluma faydalı insanlar haline gelme
leri, ancak, onlara devletin elini uzatmasıyla müm
kündür. 

«Git, ne halin varsa gör» zihniyetiyle sokağa, iş
siz, güçsüz ve aşsız terk edilen gençlerin ağır fatu
rasını, sadece onlar değil, aileleri ile birlikte toplum 
çok ağır olarak ödemek zorunda kalır ve kalmakta
dırlar. 
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Bu nedenle, teklifi olumlu karşıladığımızı ve 
lehte oy kullanacağımızı bilgilerinize arz eder; De
mokratik Sol Parti Grubu adına sizlere sevgi ve say
gılar sunarım. (DSP (sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Taşçıoğlu. 
ÇALIŞIMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MOKERRE'M TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, değerli miilldtivek'illeıriı; arkadaşlarımızı 
büyük bir dikkatle dinledim. Her şeyden evvel şunu 
arz edeyim ki;, sırf muhalefetten gelmiş olmasından 
dolayı bu teklifi reddedecek değiliz; gömüşümüze uy
madığı için reddedeceğiz. Niçin görüşümüze uymadı
ğını da, müsaade «dersteniz birkaç cümle ile arz ede-
yiim, 

IB!iz© göre, öğrenci olan, okullara devam eden 15 
ve 18 yaş arasındaki gençlerimizin işjsizKk sorununu 
•büyük ölçüde Çıraklık ve Meslekî Eğltlrn Kanunu 
haltetkriiştir, halletmeye devam edecektir. 

Süiz şimdi bir kanun emri olarak:, yüzde şu ka
dar şu yaşla şu yaş arasındaki kilmselere iş vere
ceksiniz, diye bir emir vermekle meseleyi hallede
mezsiniz. Ne olacak? 100 kişii çatıştırmaya mecbur 
•olan bir işyerini düşünelim. Bu teklif kanunlaştığı 
zaman, sözünü ettiğim işyerinden, yaşı 1'5'le 18 sınır
larının dışında olan -yüzde 6 olduğuna göre- altı kişi 
işten çıkartılacak, onun yerine yaşı 15M© 18 arasın
da olan altı tane genç işe alınacak. Siz, işsizliği 
ıböyle halletmiş. mi oluyorsunuz? Bir kesilme belki bi
raz bir ayrıcalık tanımış oluyorsunuz; ama esas olan 
ıbu değildir. Hükümetlerim vazifesi, belki yüzde 6 
daha fazla iş kapasitesi yaratmaktır; yoksa emirle, 
şu yaşlara şu kadar kontenjan ayırın, demekle işi 
halledemezsiniz. 

İşit© demin bahlsetlti'ğiım, özelikle okul çağındaki 
çocukların, Çıraklık ve Meslekî EğiMm Kanunundan 
bil'i&tifade, hiç kimseyi İşyerlinden dışarı çıkartmadan, 
onlara beceri kazandıracak, hakikî manada beceri 
kazandıracak bir k'anunu huzurunuza getirdik. Akıl
cı yol budur, öğrenci olmayanlar için İse, bir yaş 
talhdidine ayrıca lüzulm yok. 

İBeceri kurdan açtık, açmaya devam edeceğiz. 
Yörelerin özelliklerine göre, bazı yörelerde halıcılık, 
bazı yörelerde, o yörelerle ilgili, o yörelerde yapıl
ması müsait olan işkollarında beceri kursları getir
dik. Ben tahmin ediyorum ki, ben iddia ediyorum 
ki, bu yol daha doğru yoldur. Öbür yolun sağlaya
cağı faydayı görmüyorum* 

Tabiî, <bu fırsattan bilMülfaid© sayın arkadaşımızın, 
bizim dış itibarımızla, Avusturya'da gezen turist grup-
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larıyla ve buna mümasil özelleştirme vesaire gibi hu
suslarla genel manada muhalefet yapma isteğine ıbu 
teklifi alet etmesini de doğru bulmuyorum, açıkça 
'ifade ©deyiim. Hiçbir alakası yok. Dllkka'tle dinle
dim; öyile !bir zanna kapıldım ki, bu teklifi bir ka
pak yazısı olarak koymuşsunuz, altında, her kürsü
ye çıkışta söylemekle kendinizi mükellef addetıtiğlı-
niz politikayı yapmak'taisınız. Ben o kısma cevap 
verecek değilim. 

plERtoUN ŞAKIR ÖÖÜNÇ (fetanbul) — Siz de 
televizyonda yapıyorisunuz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
—• O itibarla, huzurlarınızı fazla işgal etmeden arz 
edeyim : İşsizliğe ayrıca bir ibakanlık tahsis etmiş 
olan ve kuruluşundan bugüne kadar işsizlik konusu
nun altı temel konusundan 'biri olduğunu ilan eden 
ve 'bu sahada da bir hayli mesafe kat etmiş bir hü
kümetin üyesi olarak, ıbu teklifin bize yeni bir fay
da sağlayacağına inanmıyorum. Bu itibarla redde
dilmesini arz ve talep ediyorum. 

Saygılarımla efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Bakan. 
YİLMAZ İHSAN HASTÜRK (Manlbul) — Mil

yonlarca işsizi görmüyorsunuz, 

ÇALIŞMA VE SdSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET IMÜKıERREM TAŞÇIOĞLU (ıSIlvaıs) — 
Her yerde var, her yerde var; Fransa'da da yüzde 
15 var, 

BAŞKAN — Sayın Bakan, münakaşaya girişme-
ysliim efendim., 

Rapor üzefiınde başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Rapor üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Şimdi Komisyonun, tekifin reddine dair rapo

runu oylarınıza sunacağım : Kalbul edenler... Kalbul 
etmeyenler... Teklif reddedilmiştir; rapor kalbul edil
miş ve teklif reddedilmiştir. 

3. — İçel Milletvekili Edip Özgençin, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (21348) (S. Sayısı; 514) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, tçel Milletvekili 
Edip özgençlin, Arıcılık Kanunu Teklifi ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporunun müza
keresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?... Yok. 
Raporun müzakeresi ertelenmiştir. 
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4. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, İçel Müllİetvefcili 
Edip Özgenç'in, îpefcböcekçiliği Kanunu Teiklifi ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporunun 
müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet?... Yok. 
Raporun müzakeresi ertelenmiştir. 
5. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 

3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (1) 

'BAŞKAN — 5 linçi sıradaki, Eskişehir 'Milletve
kili Mustafa Balcılar ve 3 Arkadaşının, 17.10.1983 
tarihli ve 292)6 sayılı Tarımda Kendi Adına ve He
sabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 2 
nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Rapo
runun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum1: Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon rapo
runun okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz (isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

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

1 inci maddeyi okutuyorum: 
1740.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adı
na ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 2 nci Maddesine Bir Fıkra .Eklenmesine Dair Ka

nun Teklifi 
MADDE 1. — 2926 sayılı Kanunun 2 nci madde

sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Ancak, uygulama tarihinde 50 yaşını dolduran ka

dınlarla 55 yaşını dolduran erkekler istekleri hailinde 
kapsama alınırlar. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum: 
GEÇÎOl MADDE - Bu Kanunun 1 inci madde

si, bu Kanunun yürürlük tirihinden önce sigorta kap
samına alınanlara da uygulanır. 

(1) 526 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Geçici madde kabul edilmiş
tir. 

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... 2 inci madde kabul edilmiştir, 

3 üncü maddeyi okutuyoramı: 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Teklif, kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır, 

6. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/404) (S. Sayısı : 540 (1) 

BAŞKAN — 6 nci sıradaki, Eskişehir Milletve
kili Mustafa Balcılar ve 3 Arkadaşının, 17.7.1964 
Tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporunun 
müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon vö hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım. Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu
nun okunması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz listeyen?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

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

1 inci maddeyi okutuyorum: 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek geçici madde 
eklenmiştir. 

(1) 540 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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!EK GEÇÜÜİ MADDE 1. — Bu Kanuna tabi ola
rak çalışan veya isteğe bağlı sigortaya yahut toplu
luk sigortasına prim ödemekte olan sigortalılardan; 
kamu kurum ve kuruluşları ile askerî işyerlerinde ku
rulmuş olan resmî nitelikteki çıraklık okullarına çı
raklık mukavelesi ile giren ve okullarını başarı ile bi-
tiretılerin çırak okullarında 5.7.1977 tarihinden önce 
geçen başarılı eğitim ve öğrenim sürelerini, bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl için
de yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanunun 
78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt 
sınırının talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplana
cak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin 
tamamını 2 yıl içinde ödemeleri şartı ile borçlandı
rılır. 

'Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı, si
gortalının prim ödeme süresine katılır. Şu kadarki bu 
Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç ta
rihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, 
sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sa
yısı kadar geriye götürülür. 

1.4.1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında 60 inci 
maddenin (G) fıkrası hükmü uygulanmaz. 

'Borçlanılan hizmet süresinin malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları yönünden değerlendirilebilmesi için 
borç tutarının tamamı ilgili tarafından ödenir. Ancak 
sigortalının müracaat süresi içerisinde ölümü halinde 
hak sahiplerinin yazılı talebi üzerine tahsis hakkının 
doğumuna yetecek prim tutarının tahsil edildiği tari
hi takip eden aybaşından itibaren kendilerine aylık 
bağlanır. 

Borçlanması istenilen hizmetin örneği, Kurumca 
hazırlanacak belgeler ile tevsik edilmesi şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiş
tir. 

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

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

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

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

7. '— Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 
16 Arkadaşının, Emniyeti Umumiye İdaresinin Ne 
zar eti Altında Bulundurulma Ceza ve Tedbirinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adana Milletvekili Coşkun Bayramın, Emniyeti 
Umumiye Nezareti Altında Tutulmak (Güvenlik Gö
zetimi Altında Tutulmak) Ceza ve Tedbirlerinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/380, 2/385) (S. Sayı
sı : 542) (1) 

BAŞKAN — 7 nci saradaki, Ankara Milletvekili 
Alpaslan Pehlivanlı ve 16 Arkadaşının, Emniyeti 
Umumliye İdaresinin Nezareti Altında Bulundurul
ma Ceza ve Tedbirlerinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Milletvekili Coş
kun Bayram'ın, Emniyeti Umumiye Nezareti Altın
da Tutulmak (Güvenlik Gözetimi Altında Tutulmak) 
Ceza ve Tedbirlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
nun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza arz edeceğim: Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ko
misyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Sayın Coşkun Bayram?... Yok. 
©aşka söz isteyen var mı efendim?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

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

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Emniyet Umumiye tdaresinb'n Nezareti Altında 
Bulundurulma Ceza ve Tedblrlerinün Yürürlükten 

Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE L — Kanunlarda yer alan, emniyeti 

umumiye lidaresinin nezareti altında bulundurulma 
cezası ve tedbiri ile ilgili hükümler yürürlükten kal
dırılmıştır. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 542 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum-: 
'MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklif üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Teklifin tümünü oylarımıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Teklif kabul edilmiştir ve 
kanunlaşmıştır. 

8. — İstanbul Milletvekili Hayrettin Elmas ve 14 
Arkadaşının, 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun 
ile Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/394) (S. Sayısı : 543) (1) 

BAŞKAN — 8 (inci sıradaki, İstanbul Milletvekili 
Hayrettin Elmas ve 14 Arkadaşının, 22.5.1986 Ta
rih ve 3290 sayılı Kanun ile Değişik 24.2.1984 Ta
rih ve 2981 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporunun 
müzakeresine! geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerimi aldılar. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza suna

cağım: Komisyon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması 
kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Bat-
gün; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA BATGÜN 
(Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan 543. sıra sayılı, 3290 Sayılı Kanun 
ile Değişik 2981 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun teklifiyle ilgili olarak 
Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimizi sunma
dan önce hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, insan ve yapı, linsan ve imar, 
tarih boyunca ayrı ayrı düşünülmesi kabil olmayan, 

(1) 543 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. j 
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birbirleriyle doğrudan bağlı olgulardır. İnsanların bi
reysel yaşamdan çıkıp, toplum şeklinde yaşamaya 
geçtikleri andan itibaren ve mülkiyet mefhumunun 
doğması nedeniyle, belli ölçülerde nizam ve prensip
lere bağlılık mecburiyeti hasıl olmuştur. Bu prensip 
ve nizamlar zamanla değişerek, toplumun ihtiyaçları
na en uygun olanı şeklinde gelişmiş ve günümüze dek 
daha da tekâmül ederek süregelmiş ve bundan sonra 
da değişerek devam edecektir. 

Konunun önemli tarafı, toplumların ihtiyaçlarını 
sadece içlinde bulundukları ana göre değil, gelecekteki 
ihtiyaç ve gelişmelerine göre düzenlemek gereğine inan
maktır. İmar anarşisi meselesinde, zamanında gerekli 
düzenlemeler yapılabilseydi, günümüzdeki ürperti ve
rici görünüm büyük ölçüde engellenebilirdi. 

Otuz yıldan bu yana hızla gelişen sanayileşmenin 
tabiî neticesi, kentlere göçün önlenememesi, mevcut 
yasa ve düzenlemelerin yetersiz oluşu, ülkeyi planlı 
şehirleşmeye kanalize edememiş ve neticede bugünkü 
durum meydana gelmiştir. 

Eksiklikler ve yapılamayanlar ne idi? Konunun ba
şında, elbette ki, ekonomik nedenler de vardır. Bu
nun dışında, bana göre, beş hususu sayabiliriz : 

1. Şehircilik imar planlama mekanizması, mer
kezî zihniyet ve dar bir çerçeve içerisinde çalışmak 
mecburiyetinde bırakılmıştır. 

2. Arazi çalışmaları yönünden harita ve kadastro 
çalışmaları yetersiz kalmıştır. 

3. Türkiye'nin sanayi, tarım, orman ve turizm 
bölgeleri dikkatli seçilememiş, bu bölgeler için alın
ması gereken önlemler alınamamıştır. 

4. Bu konuyu yönlendirecek eğitim ve öğretim 
faaliyetleri gereği şekilde yapılamamıştır. 

5. En önemlisi, meseleleri her zaman mevcut sis
tem ve kadro ile çözme eğilimi gösterilmiştir. 

Düzenli bir kentleşme için çabuk, faydalı ve kalıcı 
çareler her zaman aranmalı idi. Türkiye bugün 52 mil
yondur, yarın 60 - 70 milyonlara ulaşacaktır. Bugün 
bu nüfusa göre iskân alanları açılması çalışmaları hız
landırılmıştır. Vatandaşın elinde - ama az, ama çok -
kendi başına başını sokabileceği yuvayı yapabilecek 
maddî imkânı var ki, iki milyondan fazla vatandaş 
bu binaları yapabilmiştir. Bunu yaparken, neden dü
zenli bir şehir şeklinde yapılmasına yardımcı oluna
mamıştır? Vatandaşımıza bu imkânı tanımak için 
mahallî idarelere ve valiliklere imar düzenleme yet
kisini vererek, bu arada uzman yeminli tekniik özel bü
roları da devreye sokmak suretiyle olayı büyük ölçü
de çözersiniz ki, işte Anavatan Partisi de 3194 sayılı 
Yasa ile bunu yapmıştır. 
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Muhterem milletvekilleri, Kocaeli'nde yirmi küsur | 
yıllık meslekî faaliyetim süresi içerisinde, akıl ve hav- I 
salanın alamayacağı bir şekilde çarpık bir gecekondu I 
İmar anarşisini; yolu, izi, suyu, hiçbir şeyi olmayan I 
mahallelerin doğuşunu üzüntü ve endişe ile izledim. I 
Şimdi bu yanlışları düzeltmek hiç de kolay bir iş I 
değildir. Meseleler çok yönlü ve girift hale gelmiştir; 1 
ama Anavatan Partisi gerekli her türlü kanunları çı- I 
karmaya, düzenlemeleri yapmaya ve meseleleri tü- I 
müyle çözmeye azimlid r. I 

Türkiye'de imar ve yapılaşma ile ilgili ilk kanun 
1957 yılında 6785 sayılı Kanun olarak yürürlüğe gir- I 
mistir. Dokuz yıl sonra, 1966 yılında 775 sayılı Ge- I 
cekondu Kanunu yürürlüğe girdi ki, bu konuda demek I 
ki, töhlike sinyalleri alınmıştır. Sonra 1972 yılında I 
1605 sayılı Kanun ile ek yedi sekiz madde düzenleme- I 
leri getirilmiştir. 1983 yılına kadar bu kanunlarla yeti- I 
nilmiştir. Töhlike iyice büyümüş ki, 16.3.1983 yılın- I 
da 2805 sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı I 
Olarak Yapılan Yapılara Uygulanacak İşlemler ve 6785 I 
sayılı İmar Kanunum n Bir Maddesinin Değiştiril- I 
mesi Hakkında Kanun kabul edilmiştir. Bu kanunu I 
hazırlayan ilgili tüm arkadaşlara, onca emek verdik- I 
leri için elbette ki teşekkür etmemiz gerekmektedir. I 
Ben 2805 sayılı Kanunla fazla ilgilenmedim. Ancak, I 
gerek 2981, gerekse 3290 sayılı Kanunlar çıkarılırken, I 
siyasî parti grupları adına söz alan arkadaşlarımın I 
konuşmalarını okudum. 2805'in tatbiki güç bir düzen- I 
leme olduğu, üç aylık müracaat süresi içerisinde he- I 
men hemen hiç dosya tekemmül etmediği anlaşılmış- I 
tır. Sadece 425 bin civarında müracaatın yapıldığı I 
söyleniyor. I 

Bir de, Anavatan Partisi tarafından çıkarılan 2981 I 
ve 3290 sayılı yasaların uygulaması ve müracaatlar I 
hakkında ilgili dairelerin bilgisine müracaatım neti- I 
cesinde, Türkiye genelinde müracaatın 1 milyon 900 I 
bin olduğunu, bunlardan 450 bin civarında gecekondu I 
hak sahiplerinden, 1987 3 üncü ay tarihi itibariyle I 
281 369 kişiye tapu tahsis belgesi, 105 207 kişiye de I 
gecekondu ve hisseli arsalar için tapu verildiğini ifa- I 
de ettiler. Hazırlanan, şu anda henüz dağıtılmamış; I 
fakat 1987 senesinin sonuna kadar dağıtılması bek- I 
lenen 300 bine yakın tapu beklemektedir. Üzerinde 
görüştüğümüz tasarı kanunlaşınca, mesele büyük çap- I 
ta çözüm bulaca'ktır. I 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi, büyük kit- I 
İçlerin sevgisini kazanan, herkesin gördüğü ve yaşa
dığı gibi, memleketin her tarafında ve her konuda, I 
gerçekçi, çabuk ve kalıcı eserleriyle hizmet üreten bir I 
partidir. Üzerinde görüştüğümüz 3290 Sayılı Kanun | 
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ile Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ha'kkında Kanun 
Teklifiyle, bundan önceki kanunun uygulamalarında 
ortaya çıkan bazı meselelerin giderilmesi, vatandaşla
ra ve idarelere gereken kolaylıkların sağlanması ama
cıyla, mezkûr kanunların bazı maddelerinin değişti
rilmesi gerekli görülmüştür. 

Gerek 2981 sayılı Kanunun gerekse 3290 sayılı 
Kanunun uygulamasında, vatandaşın müracaatı husu
sunda, maalesef muhalefetin yanlış telkini, aksaklık
lara ve vatandaşların da zararına neden olmuştur. Bu
nun yanında, yeminli özel teknik büroların çok yoğun 
olmaları ve mevsim dolayısıyla hava şartlarının elver
memesi, dosyaların tamamlanmasında engel sebep teş
kil etmiştir. 

İleride maddelere geçildiği zaman, sizlerin de gö
receğiniz gibi, ilgili meselelerin çözümüne fevkalade 
fayda temin edecek olan bu yeni düzenlemenin bazı 
ana hatlarını şöyle sıralayabiliriz : 

Önce, maksat ve gaye, vatandaşa hizmet ve kolay
lık getirmektir. Yukarıda da izah ettiğim veçhile, mü
racaat faslında vatandaş tereddüte düşürülmüştür. 
Bundan önce çıkarılan kanunlarda, süresi içerisinde 
müracaatların önce valilik ve belediyelere, akabinde 
yeminli özel teknik bürolara yapılması şartı vardı. 
Yeni düzenlemede, valiliğe ve belediyelere müracaat 
edenler, hak sahibi olmaktadırlar. 

Otoparklar konusu ise, ileride aksaklıklara sebebi
yet vermemesi bakımından, düzenlemenin içine alın
mıştır. 

Islah imar planı veya kadastro planlarıyla belirle
nen alanlarda, tapu tahsis belgesi yerine, hak sahip
lerine doğrudan tapu verilöbilecek. 

2981 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı 
kanun hükmünden yararlanamayacak olanlar kapsamı
na girenler için, gecekondu önleme veya ıslah böl
gesinde veya yakın bölgelerde yapılmış ıslah imar plan
ları içinde yer verilir, yıkılan konutun enkaz bedeli 
kendisine ödenir. 

Ayrıca, ıslah imar planları neticesinde hak sahip
lerine yapılan tahsisten sonra arta kalan belediye veya 
valiliğe ait boş imar parselleri, afsa bedeli 2942 sayılı 
Kanuna göre, 775 sayılı Kanun uyarınca belediye veya 
valilikçe hak sahiplerine verilir. 

2981 ve 3290 sayılı Kanunun uygulanmasında yar
dımcı olmak üzere istimlak ve arsa tahsis işlemle
rinde kullanılmak için valilik ve belediyelere fon he
sabı getirilmiştir. 
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Bu kanun kapsamına giren sanayi nitelikli imalat
haneler, tersaneler ve organize sanayi kuruluşlarına 
iskân harcı 1/4 olarak uygulanıyor. 

Sayın milletVekillerii, Türkiye'de imar anarşisinin 
rakamsal değerlerine bir göz atarsak, gecekonduların 
450 - 500 bin, hisseli arsa üzerindeki kaçak yapıla
rın 1 milyon 700 bin, imarlı parseldeki kaçak yapı
ların ise 200 bin adet civarında olduğunu görürüz. 
Bu konu, elbette ki, 10 ila 13 milyon vatandaşı doğ
rudan ilgilendirmektedir. 

Bu karmaşık tabloya rağmen Anavatan Partisi, 
Türk Milletine yaraşacak güzellikte, modern, pırıl pı
rıl, insanların huzur ve güven içerisinde yaşayabile
cekleri, aynı zamanda, her türlü medenî ihtiyaçları 
karşılanmış, üstelik yasal, tapuları celbinde olan ka-
çaksız yapıları ile bezenmiş şehirler, kasabalar ve köy
ler inşa etmeye kararlıdır. 

Görüşülmekte olan 543 sıra sayılı bü Kanun Tekli
finin milletimize ve memleketimize hayırlı olması di
leğiyle yüce kurulunuzu şahsım ve grubum adına 
saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Batgün. 
S'osyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Hilmi Nalbantoğlu; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA HİLMİ NALBANTOĞLU 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlarım. 

istanbul Milletvekili Sayın Hayrettin Elmas ve 
14 arkadaşı tarafından verilmiş olan, 22.5.1986 Tarih 
ve 3290 Sayılı Kanun ile Değişik 24.2.1984 Tarih ve 
2981 Sayılı Kanunun Bazı' Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkındaki Yasa Teklifinin tümü üzerinde S'os
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak konuşmak 
üzere huzurunuzdayım. 

Bu yasa teklifinin tümü üzerindeki konuşmama 
geçmeden önce, 'önemli bir tespitte bulunmak istiyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, bu yasa teklifinin 1 incii mad
desi, komisyonda eklenmiş .olan bir korsan maddedir; 
yani korsanlıkla getirilmiş bir maddedir. İktidar par
tisine mensup milletvekilleri her nedense, bu sefer de 
bu korsanlığı komisyonlarda uygulamayı yeğlemişler
dir. Bu korsanlığın üzerinde «Acaba neden komisyon
da eklenmesi tercih edildi?» diye düşündüm. Çünkü 
komisyonda, kapalı kapılar arkasında bu korsanlığı 
yapmak daha ihtiyatlı bir davranıştır da ondan. Zira, 
böyle bir korsanlık sayın Genel Kurulumuzda yapıl
saydı, tabiatıyla ona yine de birtakım itirazlar ola
cak ve bu korsanlık ortaya çıkacaktı. Tabiî şu din
leyici sıralarında oturanlar... 
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BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, acaba daha güzel 
bir kelime seçemez misiniz? Yani iğneleyici bir ifade 
tarzından ziyade, daha temiz bir ifade tarzı kullanma
nız mümkün olmaz mı? Bunu sizden rica ediyorum 
efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU .(Devamla) — Sayın 
Başkan, bilseydim metni size verirdim, siz redakte 
eder bana verirdiniz, ben de burada okurdum. 

BAŞKAN — Ama bizim de vazifemiz, temiz bir 
lisan kullanmanız konusunda sizi ikaz etmektir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — «Korsan» 
demekte bir hakaret mi var Sayın Başkanım? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Korsan, 
korsan, korsan... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sadece 
iki defa geçti, niye gıcık alıyorsun? 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) - - Ve ay
rıca, teklifin Genel Kurulda müzakereleri çok kısa 
da olsa, Meclis saatinde radyoda verileceği için ve ay
rıca parlamento basın muhabirleri tarafından dinle
neceği için, bu davranış biraz da olsa kamuoyuna 
yansımış olacaktı. İşte, bu gibi ifşa konularını dü
şünmüş olacaklar ki, bu 'korsanlığı komisyonda yap
maya ve bu «Korsan madde» dediğim 1 inci maddeyi 
komisyonda, kapalı kapılar arkasında getirmeyi yeğ
lemişlerdir. Bu davranışı tescil etmek için bu konuya 
bilmecburiye dokunmak zorunmak zorunda kaldım. 

Bu madde nedir? Sizler de maddeyi okuyorsunuz. 
Esas özet, amacı, son fıkrasındadır: «Yeminli özel 
teknik bürolar, kendilerine intikal eden müracaatlara 
ilişik in tespit ve değerlendirme işlemlerine ait dosya
lan en geç 7 Eylül 1987 tarihine kadar tamamlayarak 

, sonuçlandırılması için belediye, Hazine, özel idare ve
ya vakıflar (idaresine teslim etmekle ve bu idarelerde, 
'kendilerine intikal eden dosyaları...» falan filan... Ya
ni öz olarak diyor ki: «Yeminli özel teknik büroların 
işlemlerini bitirmesi için 7 Eylül 1987 tarihine kadar 
müddet verilmiştir.» 

Acaba neden bu teklif, bir hükümet yasa tasarısı 
olarak getirilmedi? Gerçi, çok incelemeler, sempoz
yumlar düzenleyerek yasa teklifi yapan Sayın Hay
rettin Elmas bile, teklifinde bu maddeyi getirmemiş; 
ama komisyonda, bir korsan madde eklemek korsan -
lığıyla getirilmiştir. Sayın Bakan böyle bir müddet 
uzatımına cesaret edemezdi. Zira, 3290 sayılı Yasa 
değişikliğinde bir müddet isteniyordu; «3 ay ve 3 ay» 
diye süre uzatılması isteniyordu; ama bu uzatmaları 
bile yetersiz bularak, «6 ay ve 6 ay şeklinde çıkarıl-
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sın» diye bizzat ben önerdiğim halde, şu kürsüden «Biz, ! 
bıı ışlıerii bu sürs içerisinde bitireceğiz» diye gerine I 
'gerine söylenmişti. Bendeniz, «Sayın Bakan böyle I 
söylüyor; ama sizler bu önerimi kabul ediniz Sayın I 
Bakan hiç olmazsa size karşı mahcup olmasın; aksi I 
takdirde bu işler bitmezse, Sayın Bakanı bakanlık- I 
tan istifa ettirmek zorunda kalırsınız» demiştim, ha- I 
tırlarsanız. Şimdi merak ediyorum, Sayın Bakana is- I 
tifa etmesini söyleyecek ddbracılar var mı içinizde? I 
Yok tabiî. Ben teklif ediyorum; Sayın Balkanım, siz bu 
görevi lütfen bırakınız, devlet bakanlığına geçersiniz, I 
ziyanı yok. I 

Şimdi, yasa teklifinin tümü üzerindeki görüşleri- I 
me geçiyorum. I 

Sayın milletvekilleri, bu yasa teklifinin genel ge- I 
rekçesini okuduğunuz zaman, gecekondu ve hisseli I 
arsası olanlara ve ruhsat dışı yapı yapanlara yine bazı I 
tavizler getirildiğini şıp diye anlıyorsunuz. Zira genel I 
gerekçe ne diyor? «Kamuoyunda tmar Affı Kanunu I 
olarak adlandırılan, 22.5.1986 tarih ve 3290 sayılı Ka
nun ile değişik 24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı Kanu
nun uygulanmasında ortaya çıkan bazı sorunların gi- I 
derilmesi, vatandaşa ve ilgili idarelere kolaylık sağ- I 
lanması amacıyla kanunun bazı maddeleri yeniden dü- L 
zenlenmiştir» diyor. Demek ki, 2981 sayılı Yasa için I 
kamuoyunda «tmar Affı Kanunu» diye isabetli bir I 
isim konmuştur ki, iktidar partisi sayın milletvekille- I 
ri de bu ismi benimsemiş olacaklar ki, kullanıyorlar; I 
o ayrı konu. I 

2981 sayılı Yasada 3290 sayılı Yasa ile yapılan I 
değişiklikler ve verilen tavizler yetmemiş olacak ki, 
kanunun uygulanmasında ortaya yine sorunlar çık- I 
mış ve ilgili dairelerle vatandaşlara kolaylık sağlanma
sı amacıyla bu yasa teklifinin getirilmesine lüzum I 
hâsıl olmuştur. I 

Sizler bu yasaları böyle oldubittilerle getirirseniz I 
ve getirdiğiniz tasarı ve tekliflerin virgülünü bile de- I 
ğiştirmeden çıkartmaya çalışırsanız, muhalefetin de- I 
ğiştirge Önerilerini önemsemezseniz, daha çok mad- I 
deleri dahi değiştirmek zorunda kalırsınız; bir yasa- I 
da üç yılda üç defa değişiklik için komisyonları ve I 
Meclisi işgal edersiniz, yine de sorunları halledemez- I 
siniz, vatandaşın dertlerini yine halledemezsiniz, il
gili dairelere kolaylık sağlayamazsınız. Nasıl iş biti- I 
rici olacaksınız? Ortada bir gerçek beliriyor, o da, I 
sizin işinizin bittiği ve üç yıldır sorunlarına çözüm I 
bulamayan vatandaşın işinin bMğidliır, I 

Durumunuzun gerçeğini size bu şekilde aynaya I 
baktırıp gösterdikten sonra, şimdi de mercekleri baş- I 
ka çirkinliklerinize çevireceğim. J 
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Komisyonda elimize sekiz maddelik bir teklif ver
diler; sümmettedarik, yani alelacele tetkik ettik, ön
ce, bu teklif de yasalaşsa sorunların çözümlemeyece-
ğini, bu sorunları çözmek için önerilerin geri alınıp, 
hükümet tarafından ve ilgili devlet kuruluşları ile de 
müzakere edilip dörtbaşı mamur bir yasa tasarısı ola
rak getirilmesini önerdik. Tabiatıyla önerimiz kabul 
edilmedi. Tümü üzerindeki müzakereler tamamlandı 
ve maddelere geçtik. 

Bu arada kısa bir bilgi arz edeceğim : Gecekon
dularla ilgili çalışmalar ve hükümetlerin dikkati 1957 
yılına doğru yoğunlaşmış, 1957 yılında 6785 sayılı 
Yasa çıkarılmıştır. 1966 yılında 775 sayılı Yasa çıka
rılmışta On sene sonra, 1976 yılında İmar Affı çıka
rılmış. Sonra 1983 yılında 2805 sayılı imar Affı Ya
sası, ki, çok mükemmel olarak çıkarılmıştır. 1984 yı
lında, tabiî hükümet olunur olunmaz, yeni bir 2981 
sayılı tmar Affı Yasası getirilmiştir. Bu yasada en sa
kat yaptırım, tapu tahsis belgesi verilmesi ve devre
ye yeminli büroların sokulması idi. 3.5.1985 tarihli ve 
3194 sayıh Yasa, 1986'da 3290 sayılı değişiklik yasa 
teklifi ve şimdi de Sayın Elmas ve 14 arkadaşının bu 
yasa teklifi. 

Görülüyor ki, 1957'den itibaren 1983'e kadar dört 
yasa çıkarılmış ve gerekli değişiklik yapılmışken, 
ANAP hükümeti hemen 1984'te 2805 sayılı Yasayı 
2981 ile değiştirmiş ve arkasından 3194 ve 1986'da 
3290 değişikliğini ve şimdi de bu yasa teklifini getir
mekle (üç yılda üç değiışilklıilk götürmekle) hem de ken
di yaptıklarını değiştirmekle rekor düzeye eriştikleri 
halde, gecekondu ve hisseli tapu veya ruhsat dışı ya
pılan yapılar için hâlâ rekor bir sonuç elde edeme
miştir. Demin arkadaşımız bahsetti, 105 bin tane ta
pu vermişler. 

1984'te 2981 sayılı Yasanın görüşülmesi sırasında 
- bu yasada tabiî tapu tahsis belgesiyle yeminli özel 
teknik bürolar vardı - 450 bin, 500 bin gecekondu ol
duğu, 1 670 000 hisseli arsalı yapılaşma, 250 bin ruh
sat ve eklerine aykırı kaçak yapı bulunduğunu, bun
ları bürokrasiyle çözümleyeceklerini, yeminli teknik 
büroların bu konuda çok yararlı olabileceklerini söy
lemişlerdi. Tapu tahsis belgeleri verildi ve fakat iki 
sene geçtiği halde tapular verilmemişti. 

1987 bütçe müzakerelerinde sormuştuk. Bir sayın 
bakan 55 bin, diğer bir sayın bakan da 94 bin tapu 
verildiğini söylemişti. Şimdi ANAP Grup Sözcüsü 
arkadaşım 105 bin tapu verildiğini söyledi. 

3290 sayılı Yasanın vermiş olduğu üç aylık, altı 
aylık süreler de kâfi gelmedi ve işte 7 Mart 1987 ta-
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rihinde bu süreler de son bulacağından, bu yasa tek
lifi ile yeni bir altı aylık süre daha isteniyor. 

Peşinen söyleyeyim ki, bu süre de yetmeyecektir 
ve bu/ süre öyle bir açıkgözlülükle ekleniyor ki, bu 
şipşakçılığa şaşmamak da aliden gelmliyor. Zira, Sa
yın Elmas ve 14 arkadaşının elimizdeki yasa tekli
finde bunu görmemiştik. 7 Eylül 1987 tarihine kadar 
olan bu sürede dahi,.2 milyonun üzerindeki gecekon
dulara tapu vermeyi yetiştiremeyeceksiniz. 

Acayip olan şu ki, Sayın Elmas ve 14 arkadaşı bir 
sürü sempozyumlar düzenlemek, bürokratlara danış
mak, İstanbul ve Tokat illeri gibi illerde tetkiklerde 
bulunmak suretiyle teklif şekline getirdiği metni, ko
misyonda önergeler vermek suretiyle yeni değişiklik
lerle ve eklemelerle olgunlaştırmak gayretine kendile
ri düşmüşlerdir. Diyeceksiniz ki, bu teklifler komis
yonda benimsenmiş ya... Evet, benimsenmiş, sadece 
ANAP'lı üyelerin parmaklarıyla ve bu parmakların 
denk geldiği sırada da, sayın komisyon başkamnın 
parmak ağırlığı ile kabul edilerek. 

'Bu suretle telklüf metalinim 1 ineli maddesi, komis
yonun 2 nci maddesi; teklifin 2 nci maddesi, komis
yonun 3 üncü maddesi olurken, komisyonda yeni 
4 üncü madde eklenip, teklifin 3 üncü maddesi ko
misyonun 5 inci maddesine terfi ediyordu. Yani, de
mek istiyorum ki, çok etüt edilerek, sempozyumlar 
düzenlenerek ve bürokratlara danışılmak suretiyle ha
zırlanmış olan teklif, komisyonda bizzat Sayın Elmas 
tarafından ve tabiatıyla bürokratların ikaz ve redak
siyon metinleriyle başka bir metin haline geliyordu. 
Hele hele teklifin 6 nci maddesinin, komisyonun 8 in
ci maddesi açılımındaki şekline göre ne derece yakın 
olduğunu sizler de göreceksiniz. 

Bu arada komisyonda yeni bir 9 uncu madde da
ha ihdas edilmiş olmak, bizim başlangıçta bu tekli
fin kifayetsiz olduğu, geri alınarak hükümetçe yasa 
tasarısı olarak getirilmesi gerektiği savımızı daha da 
haklı çıkarmıştır. 

Umarız ki, yüce Meclisimizde yeterince üzerinde 
durulacaktır; belki, oldukça da mükemmel bir şekil 
verilecektir. Biraz yasaya benzer bir halde çıksa 
bile, iddiamız şu ki, bu yasa teklifine şipşakçılıkla ko
misyonda eklenmiş olan 1 inci maddenin öngördüğü 
süre içinde bu işleri bitiremeyeceksiniz. Bizim öneri
miz yine, 1 inci maddedeki sürelere 12 ay daha ilave 
etmenizdir. Zira, sizin sürenizin bittiği günlerde belki 
bu işler de bitmiş olur. Bitmiş olur; belki bitmiş olur!.. 
Tabiî, bu arada vatandaş da kâfi derecede soyulur. 

Bu «soyulur» uyak kelimesini bilerek kullanıyorum. 
Zira vatandaşın, tapusunu almak için yeminli özel 
teknik bürolara bir parça, için ödediği para, başlan
gıçta sizin düşündüğünüz gibi artık 10 bin lira değil
dir; 50 bin, 100 bin ve daha da yukarısıdır. 

Bu çeşit 2 milyon 300 bin muamele için şu ana 
kadar vatandaşın cebinden çıkan para 115 milyar lira 
civarındadır. Ancak, bir sayın bakanın dediği gibi 
55 bin, diğerinin söylediği gibi 94 bin veya ANAP 
Sözcüsü arkadaşımızın burada dediği gibi 105 bin 
tane tapu verebilirsiniz. 

Yedi bin civarında yeminli özel teknik büro var. 
Bunlar, yukarıda bahsettiğim 115 milyar lirayı va
tandaşın cebinden çektiler; bundan sonra da çekecek
leri miktar ne olur, bilinmiyor. Ayrıca belediyeler, 
birer ikişer, belki büyük belediyeler de beşer onar, 
onbeşer teknik personeli bu işlere ait işlemlerde çalış
tırıyorlar. Bizim Oltu'da bile bir haritacı, bir de mi
mar alınmış, belediye başkanı, sağolsun, işin çabuk 
bitirilmesi için bunları çalıştırıyor. 

ı2981 sayılı Yasanın görüşülmesi sırasında sizleri 
ikaz etmiş ve «Bu yeminli teknik bürolar bir iş çıkar
maz; vatandaş soyulacak sadece» demiştik; «Yeminli 
bürozedelere sebep olacaksınız» demiştik, sözümüzü 
dinlememiştiniz. İşte olanlar ve soyulanlar meydanda. 
Umarız ki, vatandaşın işi bitmeden, bu işleri, çok yön
lü çalışarak ve bu yasanın öngördüğü baştan sav-
macılıkla bitirmiş olasınız. 

Yasa teklifi, o kadar inceleme ve sempozyumlarla 
düzenlenmiş olduğu halde, o kadar karmaşıktı ki, 
komisyonumuz bile üç kez toplanmak ve teklifi an
laşılır ve uygulanır hale koymaya çalışmak zorunda 
kaldı. Zaten komisyonumuzun madde gerekçeleri oku
nursa, bu karmaşıklıkları açıklığa kavuşturmak için ne 
gibi işlemler yapıldığı görülecektir. Bu konular üze
rinde ve hatta maddeler üzerinde bu aşamada dur
mak istemiyoruz. Sadece şu konuyu belirtmek gere
ğini duyuyoruz: Bu yasa teklifine komisyonda ekle
nen 1 inci madde, ilk önerimiz olarak, metinden çı
karılmalıdır -çünkü hükümet sözünde duracaktı, 
durmadı - veya kabul edilmemelidir. Eğer bu öneri
miz kabul edilmezse, çok karşıt bir öneri olarak, hü
kümetin ve daha doğrusu bakanlığın bu konuda ba
şarı gösterememiş ve sözünde durmamış olmasının bir 
tescili olarak 1 inci madde kabul edilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, sözünüzü topar
layınız efendim. 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 
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Ancak, yine yanılgı içinde olduklarından, bu sü
rede de bu işleri bitiremeyeceklerinden, kesin ve 
katî bir tarih olarak, 7 Eylül 1988 şeklinde değiştiril
meli ve artık bundan sonraki bir tarihte gecekondu 
işlemi yapılamayacağı katî surette kamuoyuna yansı
tılmalıdır. 

Aksi takdirde adalar, boğazlar ve Çankaya sırt
larından sonra başka yörelerde de, iki yasa tarihi ara
sında teşekkül edecek gecekondulaşmayı meşrulaştırı-
cı yasa teklifi gayretleri eksilmez. Dün Sayın İbrahim 
Özdemir, bugün Sayın Elmas, yarın bir başkası bu 
gayrete düşmesin istiyoruz. 

Temennimiz, böyle gayretler yapılmadan bu işle
rin artık bitirilmesi ve son bulmasıdır ve tabiî dileği
miz, ANAP'ın işinin 1988'de bitmiş olmasıdır. Eğer 
ANAP'ın işi bitmezse, vatandaşın bu işlerden önce 
kendi işinin bitmiş olacağından endişemiz çoktur. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mazhar 
Haznedar; buyurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRUBU ADINA ALİ MAZHAR HAZNE
DAR (Ordu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
müzakeresine başladığımız kanun teklifi üzerinde Doğ
ru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmeden 
önce, yüce heyetinize grubum ve şahsım adına saygı
larımı sunuyorum. # 

Değerli milletvekilleri, ekonomik bakımdan geliş
me ve kalkınma hareketinin başlattığı sanayileşme sü
recinin bir sonucu olarak toplumumuzun yapısında 
ve karakterindeki değişim, çağımıza uyum sağlama ar
zusu ve hızlı nüfus artışının 1950'li yıllardan itiba
ren hızlı kentleşmeye neden olduğu, hepimizin bildiği 
bir olaydır. Ancak, ekonomik gelişmişlik düzeyimi
zin, bu büyük kitle hareketinin gerektirdiği sermaye 
birikiminden mahrum oluşu nedeniyle hızlı kentleşme, 
çarpık, sağlıksız bir kentleşmeye dönüşmüştür. Poli
tik kaygılarla olayın üzerine kararlı bir şekilde gidile-
memesi, «Gecekondulaşma ve mevzuata aykırı yapı
laşma» olarak isimlendirebileceğimiz bu olgunun, za
manla büyük boyutlara ulaşmasına neden olmuş ve 
1980'li yılların başında ülkemizin bir gerçeği olarak 
kabulü zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İşte bu emrivaki 
karşısında, devlet otoritesinin devamlı olarak çiğnen
mesine göz yumulmasının ortaya çıkaracağı mahzurlar 
da nazara alınarak, vazgeçilmesi mümkün olmayan 
bazı temel prensipler gözetilerek, duruma hukukîlik 
kazandırmak üzere 16.3.1983 tarihli ve 2805 sayılı Ya

sa çıkarılmıştır. Ancak, yaklaşık bir yıl sonra, yani 
24.2.1984 tarihinde, uygulamada görülen aksaklıkların 
düzeltilerek, yasaya işlerlik kazandırmak en akılcı 
yol olması gerekirken, bir fantazi uğruna ve sorunun 
kısa sürede çözüleceği iddia ve hevesi ile gerçeklere 
uygun, iyi düşünülmüş 28C5 sayılı Yasa iptal edilerek, 
yerine 2981 numaralı Kanun çıkarıldı. Aradan üç yıl 
geçti, bütün çabalara, vaatlere ve kanunda yapılan de
ğişikliklere rağmen sorun hâlâ bütün haşmetiyle kar
şımızdadır. 

Sayın milletvekilleri, gerek 2805 ve gerekse 2981 
sayılı kanunlarda, aşağı yukarı aynı temel prensiple
rin korunmasına çalışılmıştır. Bunların en başında, 
mülkiyet hakkının korunması; mevzuata aykırı yapı
lara bir nevi af getirilirken, nizamlara saygılı vatan
daşlara nazaran avantajlı bir durum yaratılmaması 
ve mevzuata aykırı davranışın mutlaka cezalandırıl
ması sayılabilir. Ancak, 2981 ile birlikte, vatandaşın 
ödeme güçlüğü içinde bulunduğu gerekçesiyle cezaî 
hükümlerde yumuşatmaya gidilmiştir. 3290 sayılı Ka
nunda, af kapsamı daha da genişletilerek yeni taviz
ler verilmiş tir. 

Bu meyanda, 2981 sayılı Kanunla, gecekondu yapı
mının yasaklandığı, 2 Haziran 1981 tarihinden sonra 
yapılan gecekondular af kapsamı dışında tutulduğu 
halde, 3290 sayılı Kamunla bu tarih 10 Kasım 1985'e, 
yani yaklaşık 4,5 yıl ileri bir tarihe kaydırılmıştır. 

2.6.1981 tarihini iyi hatırlıyorum; çünkü, kamu gö
revlisi olarak ben o zaman yönetimdeydim. O tarih, 
sıkıyönetim komutanlığının, gecekondu yapımını bü
tün Türkiye genelinde yasakladığı tarihti ve 2805 sa
yılı Kanunda da, bu tarih esas alınmıştı. Çünkü, on
dan sonra hiçbir gecekondu yapılmaması iktiza edi
yordu; ama - dikkat buyurun - aradan bir süre'geçtik
ten sonra bu tarih, tam 4,5 yıl kaydırıldı. Demek ki, 
bütün bu sıkı takibe rağmen Türkiye'nin şartları öy
le ki, gecekondu yapımına veya mevzuata aykırı yapı 
yapılmasına kesin olarak mani olamıyorsunuz. Çün
kü, aradan 4,5 yıl geçtikten sonra yapılan gecekondu
lar da mevcuttu. 

Yine, 3290 sayılı Kanunun getirdiği ayrıcalıklardan, 
istanbul ve Çanakkale boğazlarındaki gecekondular 
ve diğer yapılar 2981 sayılı Kanunun kapsamı dışın
da iken, 3290 numaralı Kanunla kapsam içine alınmış 
ve Boğazlar sahil şeridi ve öngörünüm bölgelerinde 
2.6.19811 tarihinden sonra yapılan gecekondularla 
- dikkat buyurunuz - 1 Ekim 1983 tarihinden sonra 
inşasına başlanan, imar mevzuatına, ruhsat ve ekle
rine aykırı yapılar hukukîleştirilmiştir. Bir tarafta Bo-
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ğaziçi Kanunu var; Boğazın öngörünüm bölgesinde ve 
sahil mıntıkasında, imar planında konut yeri olarak 
ayrılmış arsalarda dahi herhangi bir yapı yapılması 
imkânı mevcut değilken, 2.6.1981 tarihinden sonra, ya
ni gecekondulaşmanın yasaklandığı tarihten sonra eğer 
bu bölgelerde gecekondu yapılmışsa - dikkat buyu
run - onlar af kapsamı içine alınıyor. Namuslu va
tandaş, yerine gecekondu yapmayan vatandaş bugün 
mağdur durumdadır. 

Ayrıca, bu gibi yapıların Boğaziçi Kanununda, 
her yıl ödemekle yükümlü tutuldukları bina inşaat har
cı Ve ilave harcın bir defa alınması esası getirilmiş
tir. Boğaziçi Kanunundaki hüküm şöyle; geçici 8 inci 
maddenin (b) fıkrasında diyor ki; «Boğaziçi öngörü
nüm bölgesinde 2805 sayılı Kanuna göre belirtilen 
miktar kadar - orada bir para miktarı var - Boğaziçi 
sahil şeridinde ise iki misli olarak ve dört eşit taksit
te her yıl tahsil olunur.» Af getiriyorsunuz ama, esas 
itibariyle bina affedilmiş, vaziyette değil, her yıl ceza 
ödüyor; ta ki, bakın kanundaki hüküm bu, «Bu uy
gulamaya yanmak veya yıkılmak suretiyle yapı yok 
oluncaya kadar devam edilir.» Aslında af değil; ama 
biz, 3290 sayılı Kanunla, «Bu ceza bir defa alınır» 
dedik; bu iş bitti, affa girdi. 

Kanun kapsamına İstanbul Adaları da dahil edil
miştir; Adalar dahil değildi, o da dahil edilmiştir. 

Ayrıca, harç ve cezalara çeşitli istisnalar getiril
miştir. Bu yeni hükümler, temel prensiplerin göz ardı 
edilmesi ve kanun ve nizamlara saygılı vatandaşa na
zaran, aksi davranışta bulunanların ödüllendirilmesi 
anlamına gelmektedir; çok tehlikeli bir davranış ol
duğu şüphesizdir. 

Değerli milletvekilleri, 2981 sayılı Kanun, yani bu 
iktidarın, daha önceki 2805 sayılı Kanun yerine uy
gulanmak üzere alelacele, iyi tetkik etmeden çıkar
dığı kanun, eskisine nazaran basılıca iki yeniliği ihtiva 
etmekteydi. Bunlardan bir tanesi, yeminli özel ;teknik 
bürolar; diğeri de, tapu tahsis belgesi verme uygula
masıdır. 

Kanun, daha önce olduğu gibi, «Belediye ve Mü
cavir Alanlar Sınırları içindeki 6785 Sayılı İmar Ka
nununa 1605 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 7 ve 8 inci 
Maddelerle İlgili Yönetmeliğin 1.03 üncü maddesi 
kapsamındaki alanlarda kalan...» Biraz karışık bu; ya
ni şöyle : Kanunun kapsamı hangi bölgeleri ihtiva edi
yor? Bir kere, belediye ve mücavir alan sınırları için
deki alanlarda yapılmış yapılar. 

2. 1.03 üncü maddesi kapsamına giren alanlar. 
Nedir onlar? Onlar şu : Deniz ve göl kenarlarından 

3 kilometre mesafe dahilinde; nehir kenarlarından da 
500 metre mesafe dahilindeki alanlarda kalan tüm 
yapılar demektir bu. Bunlar kanunun kapsamı içinde 
mütalaa ediliyor. 

Ayrıca, bu yapıların durumlarına göre de bir tes
pit yapılmış ve «sömel betonları dökülmüş veya temel 
inşaatı bitirilmiş bütün yapılar bu kanunun kapsamı 
dahilindedir» denmiş. Bunun dışında da, bu alanların 
dışında kalan; fakat sanayi, depolama, turistik ve ta
rımsal amaçlı yapılar da kanunun kapsamına alın
maktaydı. Bu gibi yapıların maliklerinin tip başvuru 
formunu doldurarak, altı ay içinde belediye veya va
liliklere başvurmaları, kanunda öngörülüyordu. 2981 
sayılı Kanunun esası bu. 

Bu müracaatlara tip tespit ve değerlendirme bel
geleri ekleniyordu, işte bu belgeler, yeminli özel tek
nik bürolar tarafından doldurulmakta ve yapı sahibi, 
bu bürolara belli bir ücret ödemek zorundaydı. Bu 
sistem, uygulamada pek çok sorunlara, şikâyetlere ne
den olmuştur ve olmaktadır. 

Yine kamuna göre, bu belgeler idarece tetkik edi
lerek tasnife tabi tutulacak, muhafaza veya ıslah edi
lerek, muhafaza edilecek binalardan kamuya ait arazi 
üzerinde yapılmış olanlara, imar ıslah planlarından 
sonra tapuya dönüştürülmek üzere tapu tahsis bel
gesi verilmesi yoluna gidilecekti. Tapu tahsis belgesi 
veriyor ama, «Bu bir nevi geçicidir. Bu bölgede imar 
ıslah planı yapılacak, o planda eğer sizin yapınızın 
muhafaza edilmesi gerekirse, o takdirde sizin yapını
zı, bazı şartları yerine getirmek kaydıyla tapuya dö
nüştüreceğiz» deniyordu. Bu husus buna rağmen hü
kümetçe öyle takdim edildi ki, vatandaş tapu tahsis 
belgesini alınca «Tapu aldım ve bütün sorunlar bitti» 
zehabına kapıldı. Oysa, çoğu yerde sorunlar ve hayal 
kırıklıkları o andan itibaren başlayacaktı. Orijinal ve 
bütün sorunları bir anda çözecek bir buluş olarak ile
ri sürülen ve propagandası yapılan bu iki yeni temel 
değişiklik, aradan üç yıl geçtikten sonra dahi hiçbir 
sorunu çözememiş, hatta yeni sorunlar ortaya çıkar
mıştır. Son üç yılın büyük bir bölümü ziyan edilmiş, 
vatandaş - bir tespite göre, biraz evvelki arkadaşımız 
biraz değişik bir rakam verdi - özel teknik bürolara, 
takriben 78 milyar lira ödemek mecburiyetinde kal
mıştır. 

Uzmanlar ve bu işle bizzat uğraşanlar, yeminli özel 
büroların, sadece mevcut gecekonduların tespiti hu
susunda katkıları bulunduğunu, tanzim ettikleri bel
gelerin, kadastral haritalar ve planların mevcut ol
mamasının da etkisiyle, pek çok yanlışları ihtiva etti-
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ğini, bu nedenle de belediyelerce pek çoğunun yeni 
baştan ele alınması gerektiğini ifade etmekte ve «Har
canan onca paraya, emeğe ve zamana yazık oldu» de
mektedirler. Bunu tabiî ben kendi kendimden söyle
miyorum. Bakın, bir gazetenin yapmış olduğu araş
tırmadan, bu konuda hakikaten birinci derecede uz
man sayılan kişilerin görüşlerinden bir iki pasaj oku
mayı istiyorum. Evvelce İstanbul'da uzun süreler 11 
İmar Müdürlüğü yapmış ve imar mevzuatını çok iyi 
bilen bir arkadaşın görüşü; diyor ki: «...Çünkü bura
da gecekonduya tapu tahsis belgesi vermenin, verilen 
sözü tutmayacağınız zaman bir hükmü yoktur. Zaten 
gecekonduların hepsine aslında bir belge değil, vaat 
ve ümit verilmiştir; ama bunların tapuya dönüşüp 
dönüşmeyeceği halen kesin değildir. Çünkü, tapu tah
sis belgeleri de iptal edilebiliyor.» Ayrıca, bir başka 
yerdeki ifadesinde, «Böylece, iki senelik bir zaman 
kaybı da ortaya çıktı» diyor. 

Yine bir başka uzman, - şehir ve bölge planlama
cısı - diyor ki: «Aslında, yeminli bürolara verilen gö
rev, tek bir elden, belediyeler tarafından yapılacak 
bir iştir.» 2805 sayılı Kanun bunu böyle getirmişti; 
sonra değiştirildi. 

Yine, başka bir profesör, şehir plancısı diyor ki: 
«Aslında bütün olay, ruhsatsız ve tapusuz kentleşme
ye başlayan bölgelerin yasallaştırılması için çalışmak
tır. Bu da iktidar tarafından özel sektöre kaydırıldı; 
oysa bu, tamamen tek elden yapılması gereken bir iş
ti.» Yani, belediyelerin yapacağı bir hizmeti, biz özel 
sektöre kaydırdık; ama bu iş tutmadı. 

Bu olay da, iktidarın icraatının, ülke gerçeklerin
den çok, hayalî varsayımlara ne derece dayalı oldu
ğunun çok çarpıcı bir örneğini gözler önüne sermek
tedir. 

Bugün müzakeresine başladığımız kanun teklifi, 
daha önce yapıldığı gibi, 2981 sayılı Kanunda görü
len noksanlıklar ve hataların düzeltilmesi amacıyla ye
ni hükümler getirmekte, yeni tavizler vermektedir. Bit
tabi, bu değişiklik ve ilaveler, nasıl ilk değişiklik ve 
ilaveler değilse, sonuncular da olmayacaktır, önümüz-, 
deki aylarda başka yeni düzenlemelerin yapılacağını 
ifade etmek, hiç de kehanet olmayacaktır. Nitekim, 
kanun teklifinin hazırlanmasıyla, komisyondaki mü
zakeresi arasında geçen kısa sürede dahi, teklife çok 
sayıda yeni eklentilerin yapıldığını basit bir tetkik 
ortaya çıkaracaktır. 

Mevcut durumu düzeltmek, sonuca ulaştırmak, yıl
larca ümitle bekleyen çok sayıda vatandaşımızı tedir
ginlikten kurtarmak ve huzura kavuşturmak için bu 
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teklifin kanunlaşması gerekir. Ancak, ilgili yurttaşları
mız bu teklifin yasalaşması ile birlikte, evvelce yapıl
mış vaatlerin yerine getirilerek, ellerine tutuşturulan 
tapu tahsis belgelerinin kısa zamanda tapuya dönüşe
ceği gibi bir hayale, tekrar kapılmamalıdırlar. Bunun 
için daha uzunca bir süre beklemeleri, daha birçok 
konunun halledilmesi ve bazı yeni fedakârlıklara kat
lanmaları gerekecektir. Bunların başında, ıslah imar 
planlarının yapılması, özel mülkiyete a;t arazinin ka
mulaştırılması, hisseli arazilerde hisse ve parsel bü
yüklüğü arasındaki dengenin kurulması, ödemelerin 
yapılması; bu arada evi ve arsası genel kullanımlara 
ayrılması gerekenler için yeni tahsislerin yapılması 
gibi, zamana, yoğun çalışmaya ve büyük paralara 
ihtiyaç gösteren işler sayılabilir. Şüphesi? bu durum 
yeni tedirginliklere, hayal kırıklıklarına, kırgınlıklara 
ve belki de haksızlıklara neden olacaktır. Ancak, 
bütün bunların günahı ve sorumluluğu, vatandaşta bu 
gerekli iyimserliği yaratan iktidara ait olacak, bunun 
sonuçlarına da haklı ve zorunlu olarak katlanacaklar
dır. 

Kanun teklifinin çileli vatandaşlarımıza ve ülke
mize yararlı olmasını diliyor, yüce Meclisin değerli 
üyelerine saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Haznedar. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Süley

man Koyuncugil, buyurun. (DSP sıralarından alkış
lar) 

DSP GRUBU ADINA SÜLEYMAN KOYUN
CUGİL (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; konut sorunu ülkemizin en önde gelen so
runlarından bir tanesidir ve yakın geçmişimizde baş
layan bu sorunun ana nedeni nüfusumuzun önemli kıs
mını oluşturan tanm kesiminde yerleşik insanların, 
sosyal ve kültürel sorunlarını halledemememiz nede
niyle meydana gelen ve şehire olan göç, bir ölçüde 
gecekondu sorununun temelini oluşturuyor. 

Bir diğer önemli nokta ise, ülkemizdeki yıllık nü
fus artışıdır. Yıllık nüfus artışımıza göre, her yıl 
300 - 340 bin civarında konut üretmemiz gerekiyor; 
ancak, bu üretilen mevcut ruhsatlı konutların sayı
larına baktığımızda, arada belli bir fark meydana gel
diğini görüyoruz. Bu fark da, bizim gecekondu dedi
ğimiz, izinsiz ve ruhsatsız yapılan binaları oluşturu
yor. Bu izinsiz ve ruhsatsız yapılan binalar da, bir 
ölçüde, halkımızın, insanımızın çaresiz bırakılması ne
deniyle bu biçimde ev sahibi olmasına neden oluyor. 
Çünkü, gecekondu hiçbir zaman o binayı yapan in-
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sana belli bir ucuzluk, belli bir ekonomi getirmiyor. 
Çünkü, gecekondu arsası da pahalıdır. Gecekondu ya
pımı bir ölçüde yasalara karşı olduğu için, gecekon
du olarak yapılan binanın, bunun için alınan malzeme 
ve işçiliğin fiyatları da yüksektir. Bu yüksek maliyet, 
bir ölçüde devlete de yüksek maliyetler getirir. Çün
kü, biz, meydana gelmiş olan gecekondu semtlerine 
altyapı götürmek zorundayız. Kanalizasyon götüremi-
yorsak, ki götürmek zorundayız, çok önemlidir; ama 
en azından elektrik ve suyu götürmek zorunda ka
lıyoruz. Plansız oluşan bu gecekondu yöreleri, bir 
ölçüde, götürülen bu altyapının maliyetini de artırıcı 
biçimde oluyor. 

Tabiî, bu sorun, bu boyutlarda önemli bir sorun, 
yaklaşık iki milyon civarında ve her yıl da - yıllık 
konut açığını düşündüğümüzde - büyüyen bir miktar. 
On milyonu aşkın yurttaşımız, böyle çarpık bir yer
leşme düzeni içinde oturuyor. Tabiî, bu çok önemli bir 
konudur. 

Benden önce konuşan değerli arkadaşımızın bir 
ölçüde belirttiği gibi, 2805 sayılı Yasa ve sonra ç> 
kan 2981 sayılı Yasa ile Hazine arazilerine, devlet 
arazilerine, kamu kurumlarının arazilerine ve hatta 
bir kısmı da özel mülkiyet arazileri üzerine yapılmış 
olan yasa dışı konut sahiplerinin tapuya kavuşturul
maları Me ilgili yasal düzenleme yapıldı ve büyük bir 
kısmı tapuya kavuştu. Ancak, bugün görüyoruz ki, 
2981 sayılı Yasadan sonra 3290 sayılı Yasa çıkarıl
mak zorunda kalınıyor. Bugün ise yine aynı konu ve 
aynı yasa ile ilgili bir yasa çıkarmaya çalışıyoruz. 

Bu, üst üste çıkan yasaların önemli bir kısmı ta
rih ve zaman ötelemesine dayalı şeyler. Bu, tabiî bir 
ölçüde iktidarın, bu soruna ve yasa olayına bakış açı
sını gösteren çok önemli bir göstergedir. Yasa, siste
matiğini bir ölçüde kaybetmiş oluyor; üç tane, dört 
tane yasa, kendi içinde sürekli değişikliğe uğruyor ve o 
yasaları değiştiren yeni yasalar yapmak zorunda kalı
yoruz. Ayrıca, konunun önemi ve büyüklüğü nedeniy
le, bu tür palyatif tedbirlerle - bunlar önemli olsa bi
le - konunun suyunu kesecek, konuyu bitirecek bir
takım tedbirler, girişimler olmaması nedeniyle, buna 
benzer yasalar, bu tür yaklaşımlarla sürekli çıkacak
tır ve bunun arkasından, belki benzer yasalar, gele
cek sene de çıkacaktır. Bugün, iki milyonu aşkın ge
cekondu sahibinin tapularına, kavuşması, bir ölçüde ül
kemizdeki teknik eleman kapasitesi ile kıyaslanması 
gereken ve hangi perspektif içinde, hangi zaman için
de bu tapu, harita ve kadastro işlemlerinin yapılabile
ceği düşünülmeden başlandığı için, belli bir perspektif, 

belli bir plan içine alınmadığı için, bunların hepsinin 
ıslah imar planları yapılacağı için, bu yasa sürekli 
yenilenerek çıkacaktır. Bir an için mevcut gecekondu
ların ıslah sorunlarını halledelim diyelim - çok önemli 
bir konu - bu, öyle sanıyorum, epeyce uzun bir za
manda gerçekleşecektir. Çünkü, memleketimizdeki ha
rita mühendisi sayısı bellidir, imar planı yapan plancı 
sayısı bellidir, kapasitemiz bellidir. 2805 sayılı Yasa
da bu görevler, özel kesimde çalışan insanlara değil 
de kamuya, belediyelere, bakanlığın ilgili kuruluşla
rına veriliyordu. Şimdi, biz bu konuyu devlet eliyle 
halledemezken, konuyu bir ölçüde yeminli özel tek
nik bürolar aracılığıyla, âdeta üzerimizden atarmış 
gibi davranıyoruz, öteliyoruz. Bunu da konuya ciddî 
bakış olarak görmüyorum. 

Yeni öneride, bir ölçüde, daha önce çıkarılmış olan 
yasanın maddelerinde yapılmış olan değişikliklerden 
en önemlisi, belli bir süre kazanılması, yeni bir süre 
tanınmasıdır. Bu da çözüm yönteminin, çözüm yak
laşımının, bakışının pek sağlıklı olmadığının göster
gesidir. Eğer bu, belli bir zaman olayı ise, bunu tek
rar tekrar uzatmak yerine, kalıcı birtakım düzenle
meler gerekir ve konuyu anakaynağında 'halledecek 
hiçbir yaklaşım şimdiye kadar belirtilmemiştir, açık
lanmamıştır. Evet, bir Konut Fonu sözkonusudur, 
Konut Fonunun neresine ne kadar, hangi kesime ne 
kadar para harcanıyor, öz konuta ne kadar para 
harcanıyor, bu konularda: çok iyi, çok sağlıklı bilgi
lere sahip değiliz ama; belki bir yöntemdir, bir yak
laşımdır; bu fondan yararlanan insanların eline ge
çen para nispetinin, binayı meydana getirmedeki mik
tarı, özk-aynak ile kredi oranının gittikçe birbirinden 
çok farklılaşan durumu düşünülürse ve bir ölçüde 
konut ihtiyacı ve talebi olan kişilerin - bunu bir pi
ramit gibi düşünürsek, üst noktasında olan kişile
rin - üst gelir gruplarının, ihtiyaçlarını tamamlama
larına karşın; sürekli, kendi konutlarını daha lüks 
duruma getirmek; bir veya iki tane konut edinmek 
gibi bir durum içinde olmalarına karşın, konut edin
me olayı esas yaygın talebi olan kişilerin, bugün eko
nomik gücünü aşmış bir durumdadır; ama, bu konut 
edinme olayında devletçe yapılacak en önemli görev
lerden, düzenlemelerden bir tanesi de hiç olmazsa ar
sa olayını halletmektir, arsa olayını çözmektir. Eğer, 
arsa olayında altyapısı düzenlenmiş arsaları, biz ge
cekondu, ev veya konut talebi olan insanlara dağıta
bildiğimiz takdirde, bu talepte olan insanların bu ih
tiyaçlarını belli bir ölçüde sağlıklı ve düzenli bir bi
çime sokabiliriz ve en azından vatandaşımızı tüketici 
bir durumdan kurtarmış oluruz. 
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Bir binanın ekonomik ömrü yaklaşık yirmi, yir-
mibeş, otuz yıldır; fakat bu binaları gecekondu diye 
yapan, yaptıran vatandaşlarımıza ait p binalara ya
kın zamanda gazetede okuduğuma göre - kat çıkma 
izinleri verilecekmiş. Bu izinle birlikte, oralara bina
lar yaptırabileceklermiş. 

Tabiî bu, o bölgelerdeki altyapı eksiklikleri nede
niyle yeni yükler getirecektir. Bunlar ayrı bir konu 
ama, iktidarın, yani Anavatan Partisinin konuyu âde
ta sürekli üstünden atmak gibi bir tavrı var ve asıl 
önemlisi, konut sahiplerinin taleplerine karşı, bir öl
çüde sağlıklı bir yaklaşım içinde . bir çözüm arama 
uğraşı göremiyoruz. 

Bu yasa teklifi tabiî çok önemlidir; sorunları sü
rekli ötelenmiş insanların konularını ilgilendirmekte
dir. Teklifin bu biçimi ile soruna belli bir çözüm 
yaklaşımı ve bakışı vardır; ancak, konunun önemi 
nedeniyle, yaygın olan kitlenin ihtiyacını ve esas so
runu kaynağında kesme gibi bir niteliği, düzenleyi-
ciliği sözkonusu değildir. Örneğin, teklifte bazı harç
lar konusunda ayırım ve düzenlemeler yapılmıştır. Bir 
bakıyorsunuz, bir tarafta «beş kat peşin harç alınır» 
diğer tarafta «iki kat harç alınır» gibi bazı ayrıcalık
lar var. Aslında bu harçların bu kadar büyük miktar
larda alınmasının herhangi bir caydırıcı yanı, özelliği 
yoktur; sadece bu insanlara ek külfet getirmektedir. 
Burada oturan insanlar değil de, aslında yeni yapıla
caklar için çare bulmamız gerekir. Bunlarla ilgili bir 
düzenlemeyi şimdiye kadar görmedik; inşallah daha 
sonra Demokartik Sol Parti iktidarında bu konuyla 
ilgili düzenlemeleri göreceğiz. 

Hepinizi şahsım ve partim adına saygıyla selam
lar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. (DSP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koyuncugil. 
Parti grupları adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına söz isteyen arkadaşımız var mı? Yok. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun ile Değişik 
24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayıh Kanunun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı 

Kanunla değişik 7 nci maddesinin 7 ve 8 inci fık
raları yeniden düzenlenmiş bu maddeye son fıkradan 
önce gelmek üzere bir paragraf eklenmiştir. 

Süresi içinde belledi ye veya valiliğe müracaat et
meyen kişilere ait yapıların belediye veya valiliklerce, 

elektrik, su, kaçak inşaat zaptı veya benzeri kayıtlar 
veya haritadan incelenerek, ayrıca mahallinde araş
tırılarak tespit ve değerlendirme işlemleri tamamlanır. 
Ancak bu gibi hallerde 18 inci maddeye göre alına
cak harçlar ve ekli cetvele göre tahakkuk ettirilecek 
harç beş kat ve peşin alınır. 

Süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat eden 
fakat yeminli özel teknik bürolara başvurmayan ki
şilere ait yapıların belediye veya valilikçe tespit ve 
değerlendirme işlemleri tamamlanır. Ancak bu gibi 
faallerde 18 inci maddeye göre alınacak harçlar ve 
elkli cetvele göre tahakkuk ettirilecek harç iki kat 
peşin alınır. 

Yeminli özel teknik bürolar, kendilerine intikal 
eden müracaatlara ilişkin tespit ve değerlendirme iş
lemlerine ait dosyaları en geç 7 Eylül 1987 tarihine 
kadar tamamlayarak sonuçlandırılması için Belediye, 
hazine, özel idare veya vakıflar idaresine teslim et
mekle ve bu idarelerde, kendilerine intikal eden dos
yaları intikali tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde 
sonuçlandırmakla görevli ve sorumludurlar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, burada «fıkra» 
yerine «paragraf» geçmiş; bu itibarla «paragraf»! 
«fıkra» olarak düzeltmemizde bir mafazur var mı? 

BAYINDIRLIK, İMAR, U AŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI BEHtÇ SADİ AB-
BASOĞLU (İstanbul) — Yoktur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O halde «paragraf»ı «fıkra» olarak 
düzeltiyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. • 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 543 sıra sayılı yasa tek

lifinin 1 inci maddesinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

•Hilmi Nalbantoğlu Vecifai Ataklı 
Erzurum Şanlıurfa 

Veysel Varol Tevfik Bilal 
Erzincan Hatay 

Feridun Şakir öğünç Coşkun Bayram 
İstanbul Adana 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 
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. Türkiye Bütyülk Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 543 sıra sayılı yasa tek

lifinin 1 inci maddesindeki sürenin 7 Eylül 1988 ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Naİbantoğlu Ömer Necati Cengiz 
Erzurum İstanbul 

Mehmet Sait Erol Kâzım İpek 
Hakkâri Amasya 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 543 sıra sayılı yasa tek

lifinin 1 inci maddesinin son fıkrasının metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nailbantoğlu Ömer Necati Cengiz 
Erzurum ' İstanbul 

Kâzım İpek Coşkun Bayram 
Amasya Adana 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre 
Okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 543 sıra sayılı yasa tek

lifinin 1 inci maddesinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Hilmi Naİbantoğlu (Erzurum) ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılıyor

lar mı efendim? 

BAYINDIRLIK, UMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI BEHİÇ SADİ AB-

BASOĞLU (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önegreyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler.. Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 543 sıra sayılı yasa tek

liflinin 1 inci maddesiinin son fıkrasının metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Naİbantoğlu (Erzurum) ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka

tılıyorlar mı efendim? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI BEHİÇ SADİ AB-
BASOĞLU (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 
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BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Naİbantoğlu. 
(HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Bu maddenin birinci fıkrasını sizler de dikkatle 
okumuşsunuzdur: «Süresi içinde belediye veya vali
liğe müracaat etmeyen kişilere ait yapıların belediye4 

veya valiliklerce, elektrik, su, kaçak inşaat zaptı veya 
benzeri kayıtlar veya haritadan incelenerek, ayrıca 
mahallinde araştırılarak tespit ve değerlendirme iş
lemleri tamamlanır» denmektedir. 

Bu maddenin ikinci fıkrasında ise, «Süresi içinde 
belediye veya valiliğe müracaat eden fakat yeminli 
özel teknik bürolara başvurmayan kişilere ait yapı
ların belediye veya valilikçe tespit ve değerlendirme^-
işlemleri tamamlanır» denmektedir. 

Bu iki fıkra, süresi içerisinde belediye ve valiliğe 
müracaat etmeyenlerin ve süresi içinde müracaat et
miş olup, özel teknik bürolara başvurmayan kişilerin 
işlerinin de belediye ve valiliklerce tamamlanacağı
nı söylediğine göre; bu son fıkra niçin getirildi ve 
bu fıkrada, «Yeminli özel teknik bürolar kendilerine 
intikal eden müracaatlara ilişkin tespit ve değerlen
dirme işlemlerine ait dosyaları en geç 7 Eylül 1987 
tarihine kadar tamamlayarak sonuçlandırılması...» 
denmek suretiyle, süre vermek gereği neden duyulu
yor? 

Önce şunu sormak istiyoruz : 1. — Bu yeminli 
özel teknik bürolara, bu intikaller kimler tarafından 
yapılacaktır? 2. — Bu intikal edecek müracaatlardan 
hangi tarihe kadar olanlarına cevaz vardır? Bunlar 
da belli değildir. Görülüyor ki, müracaatlara ilişkin 
bir tarih saptanmamıştır. Yani, şu anda bile, yeminli 
özel teknik bürolara intikal enen müracaatlar olabilir 
ve bunlara ilişkin tespit ve değerlendirme işlemlerine 
ait dosyalar da en geç -yasa teklifine göre- 7 Eylül 
1987 tarihine kadar sonuçlandırıkbilecektir. 

Sözümün bu noktasında bir soru daha sormak is
tiyorum : Acaba, Çankaya'nın arka sırtlarında, mil
letvekilleri lojmanları civarında kapatılan, parselle
nen arsâlardaki işlemler de bu intikal eden müracaat
lar içinde midir ve bu müracaatlara ilişkin tespit ve 
değerlendirme işlemlerine ait dosyalar, hangi yeminli 
özel teknik büro eliyle sonuçlandırılmaya çalışılmak
tadır? 

İşte, bu sebeplerden, bu fıkranın kaldırılmasını 
önerdik. 
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Sayın milletvekilleri, ayrıca, hatırlayacağınız üze
re bendeniz, Genel Kurulumuz/da, 21.5.1986 tarihinde, 
444 sıra sayılı kanun teklifinin görüşülmesi sırasında 
-3290 sayı ile yasalaşmıştır- bir önerge vermiş, iste
nen sürelerin iki katına çıkarılmasını (altı ay-altı ay 
yapılmasını) önermiştim. «Bu önerimi lütfen kabul 
ediniz» diye de yalvarmıştım. (Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Tutanak Dergisi, Bkleşim : 108, Oturum : 
3, Tarih : 21.5.1986, Sayfa : 251) 

Sayın Bakan çok iyi hatırlayacaklardır, «Bir yıl 
sonra bile 150 - 200 bin tapu verilemezse, acaba Ba
yındırlık ve İskân Bakanını, sizler görevinden dü
şürmeyi grubunuzda ister misiniz diye meralk ede
ceğim» demiştim. 

Benden sonra söz alan o zaımanıki Komisyon Baş
kanı Sayın İbrahim Özdemir, «Bu konudaki sıkın
tıları çok daha kısa süre içerisinde, sizin tahmin ede
meyeceğiniz kadar kısa süre içerisinde bitireceğiz ve 
artık Türkiye'nin gündeminde böyle bir gecekondu 
ve imar affı meselesi bundan sonra olmayacak» de
mirlerdi. 

Sayın Özdemir sonra ilave ediyor ve diyordu ki... 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, önergeniz üze

rinde konuşun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Onun 

esbabı mucibesli var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeniz maddenin son 
fıkrasının çıkarılmasıyla ilgilidir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Tamam, 
onu anlatıyorum işte efendim. Eğer dinlemediyseniz... 

BAŞKAN — Ben dinliyorum efendim, nasıl din
lemem, dinliyorum... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Teknik 
arkadaşlar anlıyor efendim. 

Sayın Özdemir sonra eklemiş ve «Şimdi, meseleyi 
esas çözecek olan yeminli teknik özel bürolar değil
dir; buna bilhassa dikkatinizi çekmek istiyorum. Ye
minli özel teknik bürolar, belediyelere veya valilik
lere iki bin lira ödenerek, bu kanundan istifade için 
yapılmış olan müracaatların bir nevi tespit ve değer
lendirmelerini yaparak, dosyayı tekemmül ettirir ve 
ilgili idarelere bunu sonuçlandırması için iletir. Biz 
de, uygulamadan aldığımız intibaa ve tecrübelere 
göre bu konuda sınırlamalar getirdik. İnancımız, bu 
koyduğumuz sınırlamalar içerisinde bu konular çö
zülecektir» demiişlerdi. 

BAŞKAN — Süreniz tamamlanmıştır Sayın Nal
bantoğlu, toparlayınız. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu ye
minli özel teknik bürolar araya tekrar neden sokuş
turuluyor; anlamıyorum? 

Bundan sonra Sayın Bakanımız Safa Giray söz 
almışlardı -tutanakları masamda kaldı- orada Sayın 
Bakanımız kesenkes, imar planlarının henüz tamam
lanmadığından ve bazı zorluklardan bahsederek şöy
le demişlerdi : «İlki senedir İstanbul, İzmir, Bursa, 
Adana ve Ankara'nın haritaları alınmaktadır. Bir 
şehrin halihazır haritasının alınması en zor işlerden 
biridir ve bu haritalar bitmek üzeredir. O zaman 
göreceksiniz tapuda patlama olacaktır.» 

Tapuda patlama olacaktı ise, bu işler acaba ne
den bitmedi de, 1987 yılı bütçesi görüşülürken söy
lendiği üzere, ancak 55 bin veya 90 bin, şimdi de 
söylendiği gibi 105 bin tapu verilebilmiş; şimdi de 
bu yasa teklifi getirildi? Yine hatırlarsınız, yukarıda 
yerriinli özel teknik bürolara intikal eden dosyaların 
ıtespit ve değerlendirme işlemlerinin... 

'BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, konuşma süre
niz hayli geçti, bunları teklifin geneli üzerinde söy
lemeliydiniz; şimdi onu tamamlamadığınız veyahut 
da ihmal ettiğiniz sebeple, burada tamamlamaya ça
lışıyorsunuz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, şöyle zuladan bakarsanız, iki paragrafım 
kaldı efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Özetle 

Söylüyorum : Önergem üzerinde konuşurken, bu sü
releri altı ay uzatınız -hatta bu sürelerin iki katı ol-* 
masını isteyerek- bu müddetleri kabul ediniz demiş
tim ve Sayın Bakanımız size karşı mahcup olmasın 
demiştim; fakat o zaman önergemi kabul etmemişti
niz. Bu önergemi, Sayın Bakanın bu işi beceremedi
ğini tescil etlmek için verdim. Şimdi, şu tarih kürsü
sünden sizi seyrediyorum. O günkü önerime karşı 
çıkanlar olarak, suçluların hicabı içinde misiniz? 
Heyhat sizlerde hiç de duyarlılık yok! Sayın Bakanım 
hâlâ bakanlık koltuğunda oturabilmektedir; halbuki 
ben onu devlet bakanlığına layık görüyorum. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ
lu. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN EL
MAS (Istaribul) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

'BAŞKAN ^— Efendim, komisyonun katılmama 
sebeplerini çok kısa olarak o anda söylemesi gere-
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kir. Şimdi, önerge sahibi, Genel Kurula karşı öner
gesini müdafaa etti. Bu itibarla, usul bakımından ye
niden söz vermemiz mümkün değil efendim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 543 sıra sayılı yasa tekili -

finin 1 inci maddesindeki sürenin 7 Eylül 1988 ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nallbanitoğlu (Erzuruım) ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Komiisyîon ve hükümet katılıyorlar 
mı? 

IBAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI BEHİÇ SADİ 
ABBASOĞLU (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.' 

BAYINDIRLIK VE İİSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiş
tir. 

2 noi maıddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı 

Kanun ille değişik 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Değerlendirme belgesi, 4 üncü maddede bahsi ge
çen tasnif durumunu, yapının bu Kanunun 18 inci 
maddesine göre hesaplanacak bina inşaat ve iskân 
harcını ve bu Kanuna göre hesaplanacak munzam 
harcını, fennî sorumluluğu üstlenilmiş rölöve planını, 
Kanuna göre belirlenen otopark bedelini, kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait olan veya Devletin hüküim ve 
tasarrufu altında bulunan alanlarda yapılmış yapılar 
için bu Kanunda belirtilen esaslara göre tespit edile
cek arsa bedeldnıi iıhtiVa edecek şekilde Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanmış formun 
doldurulmasıyla elde edilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.. Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı 

Kanun ile değişik 9 uncu maddesinin (b) bendine bi

rinci fıkradan sonra gelmek üzere üç fıkra eklenmiş, 
aynı maddenin (c) bendinin üç ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan 
ve bu Kanun uygulamasında kullanılan arazilerin ar
sa bedelleri de, Kanun uyarınca kurulan ilgili fon he
sabına yatırılır. Tahakkuk ettirilmiş, ancak henüz tah
sil edilmemiş olanlar için de bu hüküm uyarınca iş-
lem yapılır. 

775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanaj» 
veya Gecekondu Önleme Bölgelerinde olup da, hak 
sahiplerine tahsis edilen arsa ve konutlardan, bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, noterler vası
tası ile düzenlenen haricî satış veya satış vadi sene
diyle başkalarına yapılan satış ve devir işlemleri ge
çerlidir. Daha önce bedeli tamamen ödenen arsa ve
ya konutlar, satış veya devri yapılanlar adına vali
lik veya belediyelerin talebi üzerine tapuda tescil 
edilir. Bedelin ödenmeyen kısmı için 6183 sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanır. 

Bedelden ödeme yapılmamış ise, 775 sayılı Gece
kondu Kanununun 6.6.1984 tarih ve 3016 sayılı Ka
nunla değişik 26 nci maddesi uyarınca tespit edilecek 
bedel tahsil edilmek suretiyle yeni sahibi adına tapu
ya tescil edilir.» 

«Lüzum görülen hallerde, yukarıdaki fıkraların 
uygulanması beklenilmefcsizin, üzerinde bir yerleşme 
alanı ya da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular 
bulunan arsa Veya araziler, belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde belediyelerce, dışında ise valiliklerce 
kamulaştırılır. Kamulaştırılması kararlaştırılan ve sı
nırı belirlenen arsa veya araziler üzerinde bulunan 
gecekonduların işgal ettiği alan dikkate alınarak, 2942 
sayılı kamulaştırma kanununa göre tespit edilen be
del, gecekondu sahiplerinden tahsil edilir. Gerektiğin
de, kamulaştırma bedeli sonradan gecekondu sahip
lerinden tahsil edilip iade edilmek üzere, Toplu Ko
nut Fonu, belediye veya valilik kaynaklarından da 
karşılanabilir. 

Kamulaştırma işleminin sonuçlandırılmasından 
sonra, gecekondu sahibinden tahsil edilen arsa bede
li, ıslah imar planına göre yapılacak parselasyon pla
nı sonucu oluşacak parsellerin miktarına, kanunun 10 
uncu maddesinin (c) bendine göre belirlenen düzen
leme ortaklık payı oranı da eklenmek suretiyle belir
lenir. Arsa bedelinin eksik veya fazla olması durumu
na göre gerekli mahsup işlemi yapılır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Ylok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın Komisyon, 4 üncü maddenin birinci fıkra

sında, 1 inci maddede olduğu gibi «paragraf» keli
mesi yerine «fıkra» kelimesinin yazılması gerekir. 
Bu konuda Başkanlığın görüşüne iştirak ediyor mu
sunuz efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI BEHİÇ SADİ 
ABBASOĞLU (İstanbul) — Ediyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buradaki «paragraf» 
kelimesini «fıkra» olarak okutacağım. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı 

Kanun ile değişik 10 uncu maddesinin (a) bendinin 
ikinci fıkrasına bir cümle ilave edilmiş, (b) bendi
nin son fıkrasından önce gelmek üzere bir fıkra ek
lenmiştir. 

«Ancak ıslah imar planı veya kadastro planları 
ile belirlenen alanlarda tapu tahsis belgesi yerine hak 
sahiplerine doğrudan tapuları verilebilir.» 

«Belediye, hazine, özel idare veya Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerine 
gecekondu yapıldıktan sonra tespit edilerek kira kont
ratı düzenlenmiş gecekonduların hak sahiplerine tapu 
tahsis belgesi verilir.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 543 sıra sayılı Yasa Tek

lifinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Belediye, Hazine, özel idare veya Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün arsa ve arazileri üzerinde gece
kondu yapıldıktan sonra tespit edilerek, kira kont
ratı düzenlenmiş gecekonduların, gecekondulük vasfı 
değişmemiş olanların, hak sahiplerine tapu tahsis 
belgesi verilir.» 

Hilmi Nal'bantoğlu Hayrettin Ozansoy 
Erzurum Diyarbakır 

Hüseyin Aydemir Mustafa Çelebi 
İzmir Hatay 

Neriman Elgin 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 543 Sıra Sayılı Yasa Tek

lifinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Ancak imar planı ve ıslah imar planı veya ka
dastro planları ile belirlenen alanlarda, imar ve imar 
ıslah planına uygun yapılaşmaya uyum sağlanması 
koşulu ile tapu tahsis belgesi yerine hak sahiplerine 
doğrudan tapuları verilebilir.»» 

Hilmi Nal'bantoğlu Hayrettin Ozansoy 
Erzurum Diyarbakır 

Hüseyin Aydemir Mustafa Çelebi 
İzmir Hatay 

Neriman Elgin 
Ankara 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 543 sıra Sayılı Kanun Tekli

fimin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son satı
rının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini arz 
ederiz. 

«Düzenilenmiş gecekondu hak sahiplerine tapu tah
sis belgesi ve tapuları verilir.» 

Alâeddin Kısakürek Mehmet Ali Doğuşlu 
Kahramanmaraş Bingöl 

Mehmet Onur Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş 

tsmail Saruhan 
Ankara 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre 
tekrar okutup oylarınıza sunacağım : 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve ar
kadaşlarının önergesi : 

Teklifin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Ancak imar planı ve ıslah imar planı veya ka
dastro planları ile belirlenen alanlarda, imar ve imar 
ıslah planına uygun yapılaşmaya uyum sağlaması 
koşulu ile tapu tahsis belgesi yerine hak sahiplerine 
doğrudan tapu'ları verilebilir.» 

BAŞKAN — önergeye Komisyon iştirak ediyor 
mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI BEHİÇ SADİ 
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ABBASOĞLU (İstanbul) — Etmiyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN —Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İlstanlbul) — Efendim, bir yerde ıs
lah imar planı veya imar planı varsa, orada uyul
mama diye bir şey mevzubahis değil. Böyle bir öner
ge olamaz. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kaibul edilmemiş Kir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalfoantoğlu ve ar

kadaşlarının önergesi : 
Teklifin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Belediye, Hazine, özel idare veya Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün arsa veya arazileri üzerinde gecekon
du yapıldıktan sonra tespit edilerek kira kontratı dü
zenlenmiş gecekonduların, gecekondüluk vasfı değiş
memiş olanların, hak sahiplerine tapu tahsis belgesi 
verilir.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı efendim? 

BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI BEHİÇ SADİ 
ABBASOĞLU (Istaribul) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Efendim, gecekondu-
jluk vasfı, başkasının arazisi üzerine yapılmış bina 
demektir. Arkadaşımızın kastı hiç de bu değildir, öy
le zannediyorum. Gecekondüluk vasfından, fakirlik 
ölçüsünü ortaya koyuyor zannediyorum. Hiç alakası 
yoktur, önergeye katıTamıyorum. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — İzah 
edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) •— Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; benim önerim şu : Be
lediyenin, Hazinenin, özel idare veya vakıfların ida
re ettiği ve kendi mülkü olan araziler var. Orada 
ibir vatandaş kaçak inşaat yapmışsa, gecekondudur; 
onu ben de Sayın Bakanın dediği giîbi anlıyorum, o 
da benim dediğim gibi anlıyor. Ben bu gecekonduyu 
yapmışım, diyelim vakıflar idaresi bunun farkına va
rıyor ,orayı bana veremiyor, satamıyor, ben de ala
mıyorum. Bana «Arkadaş, sen bu binanın benim ara

zimde yapmışsın, tamam senin» diyor. «Sat bana» 
diyorum, satmıyor, «öyleyse gd sana kira kontratı 
yapalım, otur» diyor. Kontratı yaptık ve beş senedir 
oturuyorum ve ondan sonra o binanın yanına bir ta
ne de atölye yaptım, bir de tamirhane yaptım. Bu, 
gecekondüluk vasfından çıkar; hatta gazino yapan
lar var. Yani, bu gibi hallerde, bu tip arsalarda otu
ranlara hemen «hak sahibidir» diye tapu mu verile
cektir? Hayır. Gecekondu ise, bir evi vardır, vatan
daş, bir konut yapmıştır, başını sokmuştur; ona tabi
atıyla verilir, fakir vatandaş odur; ama oraya başka 
maksatla yerleşmiş, ondan sonra da orada gazino 
yapmış, hatta belki de iki katlı ev yapmış, bir katını 
bilmem ne diye çalış tır ıyorsa, bu adama bence bu 
arsayı vermemek lazım, velevki kira kontratı da ol
sa. Ben derim ki, bu gecekondüluk vasfı devam edi
yorsa, verilsin; ama tutmuş da bir tane atölye yap
mışsa, bir tane gazino veya bilmem ne işletiyorsa, bu 
gecekonduluktan çıkmıştır arttık, zaten o vatandaş 
artık zengindir. O arsayı ona yine veriyoruz? Bunu 
belirtmek için önerge verdim. Takdir yüce Meclisin
dir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ-

lu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Kahramanmaraş Milletvekili Alaeddin Kısakürek 

ve arkadaşlarının önergesi : 
İkinci fıkranın son satırının aşağıdaki şekilde ye

niden düzenlenmesini arz ederiz : 
«Düzenlenmiş gecekondu hak sahiplerine tapu 

tahsis belgesi ve tapuları verilir.» 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 

katılıyor mu efendim? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI BEHİÇ SADİ 
ABBASOĞLU (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Komis
yonun çoğunluğu yok efendim; nasıl katılıyorlar? 

BAŞKAN — Efendim, biz onu kabul edilmemiş 
telakki ediyoruz. Zaten «İştirak ediyoruz» diyemez
ler, diyemedikleri için de biz onu nazarı itibara al
mıyoruz. 
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HÎIJMİ NAUDANTOĞUU (Erzurum) — Genel 
Kurulun tekdirine bırakıyoruz desinler bari. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi kabul edilen önerge ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı 

Kanun ile değişik 13 üncü maddesinin (b) bendine 
aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

14 üncü maddenin a, b, c, d, e, g, h ve i bentleri 
kapsamında kalmaları nedeniyle, bulundukları yerde 
korunamayan gecekondu sahiplerinden hak sahibi 
sıfatı taşıyanlarına, bir gecekondu önleme veya ıslah 
'bölgesinde veya yakın bölgelerde yapılmış ıslah imar 
planlan içinde meydana gelen boş imar parselleri 
müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esasına göre ve
rilir. Bu gibi hallerde gecekondu sahibine ayrıca en
kaz bedeli ödenir. 

Islah imar planlan sonucu, bu Kanun kapsamın
da kalan gecekondu hak sahiplerine yapılan tahsis 
işlemlerinden sonra arta kalan belediye veya valiliğe 
ait boş imar parselleri arsa bedeli 2942 sayılı Kamu
laştırma Kanununa göre tespit edilerek, 775 sayılı 
Gecekondu Kanunu uyarınca belirlenen hak sahip
lerine valilik veya belediyelerce tahsis edilir. 

'BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 2981 sayılı Kanunun 18 inci mad

desinin (e) bendi ile bu bentten sonra gelen fıkrası 
yürürlükten kaldırılmış ve maddeye 3290 sayılı Ka
nunla eklenen son fıkradan önce gelmek üzere aşağı
daki dört fıkra eklenmiştir. 

Kanun kapsamında kalan yapıların otopark ihti
yacının parselinde karşılanamaması halinde, otopark 
bedeli 10 Ksım 1985 tarihindeki bedel üzerinden böl-
geleme ©sasına göre alınır. 

(Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan 
kanun kapsamındaki gecekondu ve imar mevzuatına 
aylkırı yapılardan alınacak arsa bedelleri, harçlar ve 
düzenleme ortaklık payı karşılığı bedeller, belediyeler 
büyükşehir yönetiminde ilçe belediyeleri emrinde kul
lanılmak üzere oluşturulacak fon hesabına; belediye 
ve mücavir alan sınırları dışında kalan Kanun kap
samındaki gecekondu ve imar mevzuatına aykırı ya

pılardan alınacak arsa bedelleri, harçlar ve düzenleme 
ortaklık payı karşılığı bedeller, valiilikler emrinde 
kullanılmak üzere oluşturulan fon hesabına yatırılır. 
Bu Kanun uyarınca belediyeler ve valilikler emrinde 
kurulan fonlardan yapılacak harcamalar Muhasebe-i 
Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet ihale Ka
nununa ve 832 sayilı Sayıştay Kanununa tabi değil
dir. 

Fon hesabının gelirleri, Kanunun kapsadığı ve ön
gördüğü amaçların süratli bir şekilde gerçekleşmesi 
için kullanılır, tta arniiri vali veya belediye başkanı
dır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel, beledi-
*ye ve mücavir alan sınırları içinde .kalan gecekondu
ların arsa bedelleri ile 10 uncu maddesinin (c) bendi 
uyarınca yapılan düzenleme işlemleri sonucu belir
lenen düzenleme ortaklık payı karşılığı bedellerden, 
tahsil edilerek fon hesabına yatırılan meblağdan her 
belediye için sarf edilen kısım mahsup edilmek sure
tiyle bakiyesi, belediyeler emrinde kurulan fon hesa
bına devredilir. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen?... 
etDMÎ NALBANTOĞLU '(Erzurum) — İzni

nizle Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HtDMl NAUBANTOĞLU [(Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bu madde hük
müne göre, belediye ve mücavir alan sınırları içeri
sinde yer alan, Kanun kapsamındaki gecekondu ve 
imar mevzuatına aykırı yapılardan alınacak arsa be
delleri, harçlar ve düzenleme ortaklık payı karşılığı 
bedeller, belediyelere ve valilikler emrine veriliyor. 
Deniyor ki: «Bu kanun uyarınca belediyeler ve vali
likler emrinde kurulan fonlardan yapılacak harcama
lar Muhasebe-i Umumiye Kanununa, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Ka
nununa tabi değildir». 

(Belediyelerimiz birçok ihale yapıyorlar ve bunlar 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa da tabi değil. 
Sizler de görüyorsunuz, bir sürü eşe dosta, işleri na
sıl veriyorlar! 'Bir keşif yapıyorlar mı, belli değil 
ve bugünlerde gazetelerde görüyoruz, okuyoruz, bazı 
belediyelerimizin hali pür melali artık gazete sayfa
larını dolduruyor. 

Kaldı ki, Sayın İçişleri Bakanına, «Türkiye'de 
ne kadar belediye ve belediye reisi hakkında bir 
araştırma ve soruşturma yapılmış ve vilayet idare 
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heyetlerinden muhakeme lüzumu kararı alınmış» şek
linde bıir soru önergesi vermiştim; gelen rakama 
haktim, yani, basına dahi açıklamaktan hicap et
tim. 

Halen birçok belediyemiz bu nedenlerden dolayı 
işlerini sıhhatli yapamıyor. Dünkü veya bugünkü Mil
liyet Gazetesinde, llstanbul ibeledayelerinden bir 
Eminönü Belediye Başkanı için yazılanların, zaten 
sizleri de düşündürmesi gerekir. 

©ence bunları bir nizama, intizama, kontrole 
bağlamak gerekir; yan/i, böyle hiçbir şeye tabi de
ğilsin ve «Sen, al, istediğine ver; kardeşine ver, eniş
tene ver, bu işi yaptır; ama kaça istersen ver, hesa
bını sorma» gibi bir durum çıkıyor ortaya. Ondan-
sonra, «Acaba veriden para yerini buldu mu, o iş ya
pıldı mı; bu para verildiyse, fizikî olarak ortaya 
bir iş çıktı mı?» bu araştırılmıyor; yani bu durum, 
yarın belediye başkanlıkları için seçime giderken siz
leri çok madara duruma düşürür kanısındayım. 

Onun için lütfen, bu «tabi değildir sözünü kabul 
edemiyorum, ki burada bir yasa getirdiniz, önce ka
bul ötelememize rağmen, KİT'lerin 'Meclis denetimin
den geçmesi hususunu siz getirdiniz. Biz, «Olmaz 
böyle. KtTder, bir yere, Muhasebe-i Umumiye Ka
nununa veya Sayıştaya tabi olmadı» demiştik; kabul 
etmemiştiniz; ama bir sene sonra aynı yasayı siz 
getirdiniz; yani bilmem ne manaya geliyorsa, yine 
KİT'leri Meclisin denetimine soktunuz. 

Simdi bu belediyeler kaç milyar liralık yatırım
lar yapıyor biliyorsunuz! 'Bunların elinde bu paradan 
lütfen çarçur ettirmeyin, bir kontrole bağlayın; prog
ramlarını kontrole bağlamıyorsunuz, hiç olmazsa 
ısarflarım bağlayın; çünkü, pragramları bakımından 
dahi çok sümımetedarik, lüzumsuz ve sadece gösteriş 
için olan işler yapıyorlar. Halbuki şehirlerin bir sürü 
altyapıları duruyor. Bazı belediyelerde bu altyapı ça
lışmaları var Mesela, Ankara Büyüıkşehir Belediye 
Başkanını, altyapıya yöneldiği için takdir ediyorum; 
biliyorsunuz, kendisini burada bazı konularda tenkit 
etmiştim. 

Bu konuda bir önerge de verdim. Diyeceğim 
hülasa olarak şudur: Bunları denetimden kaçırma
yın, sizleri mahcup ederler. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbamt-
oğlu. 

Madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. Yok. 

'önergeler vardır okutuyoruım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 543 sıra sayılı Yasa Tek
lifinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasının son iki 
kelimesi olan «tabi değildir» yerine «tabidir» keli
mesinin ikamesini arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbamtoğlu 
Erzurum 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Neriman Elgin 
Ankara 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı 

maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve talep ediyoruz. 

«Kanun kapsamında kalan yapıların otopark ih
tiyacının parselinde karşılanamaması halinde, böl-
geleme esasına göre belirlenecek otopark bedelinin 
1 /4'ü tahsil edilir.» 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Ferruh llter 
İstanbul 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

İsmail Saruhan 
Ankara 

Nevzat Yağcı 
Elazığ 

Ünal Akkayaı 
Çorum 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre 
tekrar oikultuyorum : 

£>rdu Milletvekili İhsan Nuri Topkaya ve arka
daşlarının önergesi : 

6 ncı (maddemin birimci 'fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve talep ediyoruz. 

Kamun kapsamında kalan yapıların otopark ihti
yacının parselinde karşılanamaması halinde, bölgele-
ıme esasına göre belirlenecek otopark bedelinin 1/4'ü 
tahsil edilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyorlar mı efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI BEHİÇ SADİ 
ABBASOĞLU ((llstanbul) — Ekseriyetim yok; katıla
mıyorum Sayın Başkan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (llstanbul) — Katılıyorum efendim. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

iDiğer önergeyi okutuyorum : 
Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu ve ar

kadaşlarının önergesi : 
6 ncı maddenin üçüncü fıkrasının son iki kelime

si olan «Tâbi değildir»in yerine «Tâbidir» kelimesi
nin /karne edilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMÜSYONU BAŞKANI ıSADt ABBAS-
OĞLU (İstanbul) — Katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI 'İSMAİL 
SAFA GİRAY ^İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Sayın 
Bakan daha evvel bazı önergelere katılmadığının ge
rekçelerinde bahsetmişti; lütfen şu anda da gerek
çesinden bahseder mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim; Sayın Bakanın 
kendi takdirine bağlı bir konu efendim. 

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

6 ncı maddeyi, kabul edilen önerge ile biri ilkte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 2981 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesine 3290 sayılı Kanunla eklenen bentlerden 
sonra gelen ilk iki fıkra aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve maddeye son fıkradan önce gelmek üzere 
bir fıkra ilave edilmiştir. 

Bu Kanunun öngördüğü bina inşaat harcı ve is
kân harcı ile ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen ila
ve harç alınmaz. 

IHer türlü fabrika, marangoz, mobilyacı, keres
teci, değirmen, sınaî nitelikli imalathaneler ve tersa
neler ile organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi 
şiltelerinde yapılmış yapılardan yürürlükteki mevzua
ta göre belirlenecek bina inşaat harcı miktarının 1 /4'i 
ile iskân harcı tahsil edilir. Ekli cetvele göre belir
lenecek harç alınmaz. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil 
edilmiş olanlar iade edilmez. Ancak tahakkuk etti
rilip de tahsil edilmeyenler terkin edilir. 

«Konut inşaatı ve kalkınmada öncelikli yörelerde 
yapılacak yatırımlarda vergi resim ve harç istisna 
ve muaflıkları tanınması hakkımdaki 2982 sayılı Ka

nun ile getirilen muafiyetler, bu Kanun kapsamında 
kalan yapılara uygulanmaz.» 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 ılnai maddeyi okutuyorum: 
'MADDE 8 — 2981 sayılı Kanunun geçici 2 nci 

maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

d) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında 
6785 sayılı İmar Kanununun Ek 8 inci Maddesi ge
reğince çıkarılan Yönetmeliğin 1.03 maddesi kap
samı dışında kalan köy ve mezralar ve dağınık 
'yerleşik alanlarda sanayi, depolama, turistik ve ta
rımsal yapılar dışında kalan imar mevzuatına aykırı 
yapılar. 

(Bu alanlarda Hazine, özel İdare, Belediye ve Köy 
Tüzelkişiliğine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün idare ettiği ansa ve arazilerde bulunan yapılar. 

Tescil dışı yerlerden olup üzerinde yapılaşma bu-
lumması nedeniyle Valiliğin talebi üzerine hazine adı
na tescil edildikten sonra 'bu alanlardaki yapılar, 

Ancak, yukarıda belirtilen idarelere ait arsa ve
ya arazilerde bulunan yapı sahiplerinden, bu Kanu
nun 18 inci maddesine göre tespit edilen arsa bedel
leri tahsil edilerek gerekli tapu işlemleri tamamla
nıl. 

Kıyıda kalan alanlar bu hükmün dışındadır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum :' 

'MADDE 9. — 2981 sayılı Kanuna 3290 sayılı 
Kanunla eklenen Ek 4 üncü madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 4. — 'Bu Kanunla Tapu ve Kadastro 
İdarelerince yapılan igörevlerin gerektirdiği her türlü 
giderleri ve alımları karşılamak maksadıyla, Toplu 
Konut Fonundan veya bu Kanunla kurulmuş fonlar
dan veya Valilik veya Belediyelerin bütçelerinden 
yeterli ödenek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
adına T.C. Ziraat Bankasında açılan bir hesaba akta
rılabilir. Sarf ve tahsis şekli Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıkça tespit edilir.» 

'BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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10 uncu maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 10. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sa

yılı Kanunla değişik «'Bu Kanun Kapsamına Giren 
Yapılara Uygulanacak 'İlave Harç Cetveli» nin «Yapı 
cinsleri» bölümünde yar alan «'Sanayi yapıları, de
po tesisleri, işyeri, işhanı» deyimi «Depo teslisleri, 
işyeri, işhanı» olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
'11 inai maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren en geç ;bir ay liçinde, 2981 sayılı Ka
nunun değişen hükümleri ile ilgili yönetmelik de
ğişiklikleri Bayındırlık ve İskân {Bakanlığınca yapılır. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz listeyeri?.. Yok. 
11 imci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
IHlLMıi NADBANTOĞLU l(Erzurum) — Sayın 

Başkan, sonunda löl'i istiyoruz,- şimdiden haber ve
reyim. 

BAŞKİAN — 12 nci maddeyi okutuyorum : 

8. — İstanbul Milletvekili Hayrettin Elmas ve 14 
Arkadaşının, 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun 
ile Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/394) (S. Sayısı : 543) (Devam) 

BAŞKAN — Geçen oturumda kanun teklifinin 
tümü üzerindeki oylamada karar yetersayısını bula
madığımızdan, teklifin tümünü yeniden oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edlil-
miştir. 

İMADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul ©dikmiştir.4 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun teklifi üzerindeki müzakereler tamamlan

mıştır. 
Lehinde, aleyhinde söz isteyen?.. Yok. 
HİLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Karar 

yeter sayısı 101'i istiyorum. 
BAŞKAN — Kanun teklifinin tümünü oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... 
Karar yeter sayısı bulunamadığından, birleşime 10 

dakika ara verilmiştir. 

Kapanma Saati : 17.42 

Bu suretle teklif kanunlaşmıştır, 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Yeterli çoğunluk 

yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Saydık efendim. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Nereden saydınız 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Çoğunluk gözle görülüyor efendim. 

9. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/826) (S. Sayısı: 544) 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.55 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Cemal Özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Medıisinön, 90 inci Bİırıleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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BAŞKAN — 9 uncu sıradaki, Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet?.. Yok. 
Kanun tasarısının görüşülmesi ertelenmiştir. 

10. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı* 
nın, Türk Ceza Kanununun 4 üncü ve 403 üncü Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı -: 549) (1) 

BAŞKAN — 10 uncu sıradaki, Ankara Milletve
kili Alpaslan Pehlivanlı'nın, Türk Ceza Kanununun 
4 üncü ve 403 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım. Komisyon raporunun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Hasan Altay. 
HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlayarak söz
lerime başlıyorum. 

Sayın Alpaslan Pehlivanlı'nın getirmiş bulunduğu 
kanun teklifi, aslında olumlu ve Ceza Kanununda 
bir boşluğu dolduracak nitelikte bir tekliftir; bu ne
denle kendilerini kutluyorum; Sayın Adalet Bakan
lığına da, bu kanunun görüşülmesine yardımcı olduk
ları için teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak, değerli ar
kadaşlarım, birkaç maddelik bir kanun teklifi olma
sına rağmen, büyük bir yanlışlık yapabiliriz; bu ne
denle, sizleri uyarmak için söz aldım. 

Bu kanun teklifinde getirilen düzenlemenin özü 
şu : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, yurt dışın
da işlediği suçlardan dolayı da Türkiye'de yargılan
ması. Bir örnek vereyim : Bir Türk vatandaşı Al
manya'da, o düzene göre, esrar içmiş, bu suçu işle
miş; Türkiye'ye geliyor. Oradaki cezası 3 ay, 5 ay, 
6 ay; Türkiye'de 3 sene veya 5 sene yatacak. Ayrı
ca, Devletler Hukukuna göre orada yargılanmışsa, 
durumu ne olacak; bu açık değil. Oradaki cezalar 
daha ağırsa, cezalar orada ayrıca mı uygulanacak; 
bu da açıklık kazanmamış. Komisyonda dedik ki : 

(1) 549 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Geliniz, bu çelişkileri giderelim, olaya bir açıklık ge
tirelim. 

Yetkili mahkeme kimdir; nasıl yargılama yapıla
caktır? Sadece Ceza Kanunundaki genel hükümlerle 
bu olayın çözüleceğine ben pek inanmıyorum; hepi
mizin vicdanını rencide edecek sorunlar ortaya çıka
bilir. Bu nedenle, bu durumların adamakıllı irdelen
mesi gerekirdi. Kanımca, Devletler Hukukuna bazı 
yönlerden aykırı bir nitelik taşıyacaktır; ayrıca, uy
gulamada hâkimlerimiz için büyük güçlükler de or
taya çıkabilir. 

Değerli arkadaşlarım, tüm bunların yanında, göz 
önünde bulundurmamız gereken önemli bir konu da, 
yurt dışında olan vatandaşlarımızı itelemek, dışlamak 
değil, onları kazanmamız gerektiğidir. Almanya veya 
Avrupa'da doğmuş büyümüş bir kişi, tesadüfen ora
da bir suç işlemişse, o ülke kanunlarına göre bu su
çun cezası az, Türkiye'de çok daha fazla ise, turist. 
olarak da gelmekten de vazgeçecektir, Türkiye ile eko
nomik işbirliğinden de, herhangi bir yatırım yapmak
tan da vazgeçecektir. Bu nedenle, yurt dışındaki va
tandaşlarımızı Türkiye'ye gelmekten caydırıcı önlem
ler almanın da hiçbir yararı yoktur. Elbette ki, uyuş
turucu kullanmak ve silah kaçakçılığı yapmak gibi 
önemli suçların ve devlete karşı suç işleyen vatan
daşlarımızın, ne olursa olsun, Türkiye'dte cezalandı
rılmaları doğaldır; ama ufak tefek suçlar için çok 
ağır yaptırımlar getirirseniz; bunların bazıları da ya
bancı ülkede yargılanmış veya daha sonra yargılana
cak durumdaysa ve sizin yaptırımlarınız dikkate alın-
mayacaksa, büyük haksızlıklar doğacak demektir. 
Bu nedenle, bu konunun ayrıntılı olarak irdelenmesi 
gerektiği kanısındayım. Basit gibi görünmekle bera
ber, çok değişik sorunlar ortaya çıkabilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; önümüzdeki kanun teklifi şu : Bir 
Türk, yabancı bir devlette eğer uyuşturucu madde ka
çakçılığı yaparsa; diyelim ki, Fransa'dan İspanya'ya 
üç ton uyuşturucu madde götürdü ve bir yolunu bu
lup Türkiye'ye kaçarsa, biz bunu bugün mahkûm ede
miyoruz. Çünkü, mevcut kanun metninde «Türkiye 
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içinde» tabiri kullanılıyor ve bu hadise gündemdedir. 
Yani, yurt dışında bu kabil bir suç işlemiş olan kim
seyi, biz Türkiye'de yargılayamıyoruz ve Türkiye'ye 
gelmiştir; bu gelenleri istediklerinde de iade etmiyoruz. 
Hukuk açısından fevkalade kötü bir örnek; Türkiye' 
nin, esrar kaçakçılarını, eroin kaçakçılarını himaye et
tiği yolunda bir görüntü. 

Hasan Bey de ifade ettiler; Alpaslan Bey, bu gü
zel noktayı tespit etmiş ve getirmiş. Biz de kendile
rine teşekkür ettik ve komisyonda, bakanlık olarak 
bunu destekledik. 

Şimdi, «Acaba hangi mahkemede yargılanacak
lar, nasıl yargılanacaklar; yeni yeni meseleler çıkı
yor» derler. Halbuki, Hasan Beyin bunu fevkalade 
iyi bilmesi lazım; Usul Kanunumuz zaten tadat et
miş, diğer suçlar için bu var. Başka suç işleyenler, 
Türkiye'ye gelirlerse, Türkiye'de yargılanıyorlar. Ni
tekim, Usul Kanunumuzun 10 uncu maddesi, yaban
cı memleketlerde işlenen suçlarda yetkiyi göstermiş; 
yani, yabancı memleketlerde bir suç işler de, bu şa
hıs Türkiye'ye gelirse, hangi mahkemede yargılana
cağını Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuz koy
muş. Bu hususta hiçbir tereddüt yok. 

Yeni talepler var, yeni arzular var; «Hangi kanun 
tatbik edilsin» yönünde, mevcut kanunlarımızın dı
şında yeni öneriler var; onlar hâlâ münakaşa edilen 
meselelerdir. Yalnız bu kanun için değil, Türkiye'de
ki bütün ceza hukuku sistemi için - sanıklar suçu dı
şarıda işlemiş de Türkiye'ye gelmişlerse, hangi mev
zuata göre yargılanmaları gerektiği hususunda - bu
günkü mevzuatımızın dışında talepler, münakaşalar 
var. O meseleler yüce Meclisin gündemine, bir ka
nun teklifi veya tasarısı halinde gelirse, münakaşası 
yapılabilir. Arz ettiğim gibi, yalnız bu kanun için de
ğil, Ceza Kanunumuzun tatbiki yönünden, bütün suç
lardaki cezaların tatbiki yönünden, bu münakaşalar 
halen gündemdedir ve yapılmaktadır. Halen teori saf
hasındadır; belki günün birinde de yüce Meclisimize 
de gelebilir. Bu itibarla, şu anda kanunun çıkması, 
tatbikatta hiçbir farklılık yaratmayacaktır; mevcut 
mer'i mevzuatımıza göre, diğer suçların takibi Türki
ye'de nasıl yapılıyorsa, aynen yapılacaktır. 

Arz ederim efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Türk Ceza Kanununun 4 UncU ve 403 üncü Maddele
rinde Değişiklik Yapılmıasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Bir Türk veya yabancı, yabancı memleketlerde 
Türkiye Devletinin emniyetine karşı bir cürüm işler 
veya bu Kanunun 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 
332, 333, 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı suç
ları işlerse, hakkında resen takibat yapılarak bu 
maddelerdeki cezalarla cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Efen

dim, ben hukukçu olmadığım için, Sayın Bakandan 
bir noktayı biraz daha açmasını rica edeceğim. 

Maddede, «Bir Türk veya yabancı, yabancı mem
leketlerde Türkiye Devletinin emniyetine karşı bir cü
rüm işler...» diyor. 

Şu maddelere göre nasıl olacak; ben anlayama
dım. Bir yabancıyı, bizim hukukumuza göre biz nasıl 
cezalandıracağız? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Suç, Türkiye'ye karşı iş
lenmiştir. Bugün de var; biz burada değişiklik yap
madık efendim, yani o noktada değişiklik yapmadık; 
değişiklik yaptığımız, ilave ettiğimiz 403 ve 404 ün
cü maddelerdir, ilave yalnız onlarda; ötekiler halen 
mer'i mevzuatımızda olan hususlardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 403 üncü 

maddesinin (3) numaralı fıkrasının birinci satırında
ki «memleket içinde» ibaresi madde metninden çıka
rılmıştır. 

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

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

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

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

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
Teklifin tümü üzerindeki müzakereler tamamlan

mıştır. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Teklifin tümü kabul edilmiş, 
teklif kanunlaşmıştır. 

11. — Gümüşhane Milletvekili Akif Kocaman ve 
İbrahim Turan'ın, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 4 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/421) (S. Sayısı : 550) (1) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Gümüşhane Milletve
kili Akif Kocaman ve İbrahim Turan'ın, 647 sayılı 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü Madde
sinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu üzerin
deki müzakerelere geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza arz edeceğim : Komisyon raporunun okun
masını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon rapo
runun okunması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 ün
cü Maddesinin, Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 647 sayıü Cezaların İnfazı Hak

kında Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hü
kümlerine göre çevrilen para cezası veya tedbirdir.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; halen kanundaki metin şöyledir : «Uy
gulamada asıl ceza, bu madde hükümlerine göre, pa
ra cezasına veya tedbire çevrilen hürriyeti bağlayıcı 

(1) 550 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

cezadır.» Yani diyelim ki, bh* trafik suçunda veya bir 
başka suçta sanık 3 ay mahkûmiyet cezasına çarptı
rılmış, mahkeme bunu para cezasına çevirmiş ve tah
sil etmiş; fakat asıl ceza, hapis cezası. Bilahara me
mur olmak istese veya bir başka trafik suçu işlese ve
ya yeni bir suç daha işlese, tekerrür ve tecil bakımın
dan hapis cezası esas alınıyor. Halbuki, şimdi top
lum fevkalade süratli; insanın, hayatında iki defa tra
fik kazası yapması mümkün, iki defa buna benzer 
bir suç işlemesi mümkün; tecil ve tekerrür bakımın
dan ve memuriyet bakımından, ceza paraya çevrilmiş 
olsa dahi, ikinci defa artık bu imkân ortadan kalkı
yor. 

Bu itibarla, asıl cezanın, hürriyeti bağlayıcı ceza 
değil, paraya çevrilen veya tedbire çevrilen son ceza 
olduğunu kabul etmek suretiyle, gerek tecil, gerek 
tekerrür, gerek memuriyet bakımından, sanığa, suç 
işleyen insana bir imkân tanımaya yönelik ve toplu
mun bugünkü haline daha uygun bir hale getirmek 
üzere bu değişiklik yapılmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1 inci madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

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

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

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
Teklifin tümü üzerindeki müzakereler tamamlan

mıştır. 
. Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklif kanunlaşmıştır. 

12. — 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci Maddesi 
(e) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/829) (S. 
Sayısı : 551) (1) 

(1) 551 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir,, 
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BAŞKAN — 12 nci sırada, «8.6.1949 Tarihli ve 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 40 inci Maddesi (e) Fıkrasının Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu» nun müzakeresine geçiyoruz. 

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

larınıza sunacağım : Komisyon raporunun okunması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu
nun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

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

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 40 mcı Maddesi (e) 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun değişik 40 in
ci maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki' şekilde değiştiril
miştir. 

«e) Seferin gereği olarak lüzum görüldüğü tak
dirde; 

1 - Subayların : 
1. Tabip, veteriner, eczacı, kimyager ve diş ta

bipleri ile mühendis ve deniz subaylarının binbaşı ve 
daha aşağı rütbeleri 57 yaşma kadar (57 yaş dahil) 

2. Diğer sınıf subaylarının yukarıda gösterilen 
yaşlara kadar, 

3. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu hükümlerine göre astsubaylıktan subaylığa 
geçirilenler ise aynı Kanunda belirtilen yaş hadlerine 
kadar, 

II • Astsubayların : 
Yukarıda gösterilen yaşlardan (5) yıl yaşlı olan

ları, 
Sağlık durumları elverişli olanların en gençlerin

den başlayarak orduya alınabilirler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlan

mıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve 
kanunlaşmıştır. 

13. — 28.12.1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savun
ma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve 
Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzu
mu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi 
Hakkında Kanunun Değişik 3 üncü Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı
sı ve Millî Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (11823) (S. Sayısı: 553) (1) 

BAŞKAN — 13 üncü sıradaki, «28.12.1960 tarihli 
ve 189 sayılı Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaç
ları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan 
Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılma
sına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanunun Değişik 
3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporlarının müzakeresine geçi
yoruz. • 

Hükümet ve komisyon yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım. Komisyon raporunun okunması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu
nun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Söz isteyen?.. 
MUSTAFA KANİ BÜRKE (Denizli) — Ben is

tiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bürke. 
DSP GRUBU ADINA MUSTAFA KÂNI BÜR

KE {Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
«(Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sar
fiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimen
kullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Sa
lahiyet Verilmesi Hakkında Kanunun Değişik 3 üncü 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı v© Millî Savunma; Plan ve Bütçe 

(1) 553 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Komisyonları Raporları üzerinde Demokratik Sol 
Parti görüşünü çok kısa olarak arz etmek istiyo-
rutm. 

©urada, elbette ki, ihtiyaç fazlası olan gayrimen-
kullerin satılmasına veyaihut da islkân böljgeleri içe
risinde kalmış da, artık kullanılması mümkün olima-
yaın ve ileride de ihtiyaç duyulmayacak gayrimenkul-
lerin satılmasına hiçbir diyeceğimiz yok. Esasen, böy
le bir kanun mevcut; yalnız, .getirilen tasarıyla, bu sa
tışlardan elde edilen .paranın 4 milyar liraya kadar 
olan kısmının millî savunma ihtiyaçlarında kullanıl
ması sınırı kaldırılıyor, başkaca bir değişiklik yapıl
mıyor. 

Eğer dikkat edilmezse, bu kanunun uygulamasın
dan doğabilecek bazı tehlikeli husuları sizlere arz 
eıtmek istiyorum. Kısa zaman önce basında da çık
mış bazı bilgiler var; mesela tarla olan hava alanla
rı konusu. Bunlar, evvelce yapılmış, çok evvel kulla
nılmış; fakat artık yeni uçaklara göre genişletilme-
dikleri için, takviye edilmedikleri için kullanılamaz 
durumda olan ve yenilenmediği için de artık kulla
nılamayan uçak alanlarıdır ve belki bu kanun çer
çevesi içerisinde, bu alanların satışına gidilebilir. 
Bunların çoğu, çok değerli bölgelerde bulunmaktadır. 

Buna karşı -Ege'deki krizi biliyorsunuz- şu anda 
kıyılarımıza yakın olan birçok adalarda -Meis Ada
sındaki hava meydanı da dalhil- 2 0 ^ yakın, jet ha
rekâtına müsait hava meydanı yapılmıştır. Şöyle bir 
düşündüğümüz zaman, bizim buna karşı, Ege bölige-
sinde sadece İzmir, Dalaman, Akhisar ve Balıkesir 
gibi hava meydanlarımız var; şimdi de Denizli Çar
dakta bir hava meydanı yapılmaktadır. 

Savunmamız açısından hava meydanları yetersiz
dir; ama halen kullanılmayan ve tarla olan bazı mey
danların -şu kısa süre içerisinde hatırladığım kadarıy
la söylersem- ne kadar değerli, savunmamız ve ha
rekâtımız için ne kadar lüzumlu olduğunu kolayca 
takdir edersiniz. Meselâ, Marmaris'te Kızılkaya Ha
va Meydanı eskiden harekatta kullanılmıştır ve az bir 
masrafla harekâta müsait duruma getirilebilir, bir in
tikal meydanı olarak kullanılabilir, turistik amaçla 
da kullanılaibilir; yani Dalaman'ın da ötesinde, Mar
maris bölgesine hem canlılık getirir hem de savun
mamızı takviye eder. 

Aydın - Umurlu, Milas, Denizli - Çardak ,(lbu ya-
ipılıyor), Burdur, İsparta, Alaşehir, Uşak, Manisa -
Belen, Manisa - Akhisar, Balıkesir - Edremit, Çanak
kale - Çan ve Gökova - Sarikavak mevkiinde bulu
nan bu havaalanlarının yekûnu yirmi kadardır. Yu

nanistan, yalnız adalarda yirmi kadar meydan yaptı
ğına göre, biizim de onun karşısında üç meydanla 
savunma yapmamız mümkün değildir. 

Bü yasa çerçevesi içerisinde, bu meydanlarımız 
eğer kullanılmıyor diye satılırsa ve ileride bir ihtiyaç 
doğarsa büyük bir kayba uğrarız, savunmamızda bü
yük bir eksiklik yaratırız. Ben sadece Sayın Bakanı
mızın ve Sayın Bakanlığımızın dikkatlerine bunu arz 
eümek ve hatırlatmak açısından bu konuşmayı yap
tım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bürke. 
Tasarının tümü üzerinde başkaca söz isteyen?.. 

Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
28.12.1960 Tarihli ve 189 Sayılı Millî Savunma Ba
kanlığı İskân İhtiyaçtan İçin Sarfiyat terası ve Bu 
Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkulleılden Lüzumu 
Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hak
kında Kanunun Değişik 3 üncü MaddesJinftı Birinci 

Fıkrasının Değiştirilmesüne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 28 Aralık 1960 tarihli ve 189 sayılı 
Millî Savunma Bakanlığı iskân İhtiyaçları İçin Sar
fiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimen-
kulleriden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Sala
hiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 6.5.1976 tarihli 
ve 1989 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

«Satışlardan elde edilecek gelirler her yıl gelir büt
çesinde açılacak özel bir tertibe gelir kaydolunur. Bu 
•suretle gelir kaydolunan satış bedellerinden Millî Sa
vunma Bakanlığınca gerekli görülen miktarı, askerî 
garnizonlarla bu garnizonlar için lüzumlu müştemi
lat ve mütemmknıat ile her türlü arsa, bina satın-
alınması veya kamulaştırılması, mevcutlarının esaslı 
onarımı, genişletilmesi ve iyileştirilmesi, acil silah 
ihtiyacının karşılanmasii ve 3238 sayılı Kanunla ku
rulan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna transfer 
edilmesi ile 2 nci maddeye göre yapılacak işlerin ge
rektirdiği her türlü gider için harcama yapılmak üze
re, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel 
ibir tertibe Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek 
kaydolunur.» 

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

Etmeyenler... Birinci madde kabul edilmiştir. 
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İkinci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

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

Etmeyenler... İkinci madde kabul edilmiştir. 
.Üçüncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

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

Etmeyenler... Üçüncü madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamam

lanmıştır. Tasarı açık oylamaya tabidir. 
Kupaların, sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle 

oy verme işleminin yapılmasını oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yanlarında oy pusulası bulunmayan arkadaşlar; 
isimlerini, seçim bölgelerini ve oyunun rengini belirt-
melk suretiyle, imzalarını da havi beyaz bir kâğıdı oy 
pusulası halinde kullanabilirler. 

(Oylar toplanmaya başlandı) 

14. — 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Su
baylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve 
Üç Geçici Madde Eklenmesi, 21.6.1927 tarihli ve 
1111 sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/828) (S. Sayısı : 552) (1) 

IBAŞKAN — 14 üncü sırada, «16.6.1927 tarihli ve 
1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memur
lar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi, 
21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçicıi Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma; Plan ve Bütçe ko
misyonları raporlarının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet, yerlerini almışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım : Komisyon raporunun okunması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunması kabul edilmemiştir. 

(I) 552 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Musa Öğün; 
buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA MUSA ÖĞÜN (Kars) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; müzakeresini 
yapmakta olduğumuz kanun tasarısıyla, 1927 yılından 
beri uygulanmakta olan 1076 sayılı Yedek Subaylar 
ve Yedek Asikerî Memurlar Kanunu ile, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununda bazı düzenlemelerin yapılması 
öngörülmektedir. 

Tasarıda öngörülen düzenlemelerden en önemlisi, 
nüfus artışına paralel olarak meydana gelen askerlik 
çağı kaynağındaki ihtiyaç fazlasından kaynaklanan 
problemlere ilişkin değişikliklerdir. Hemen ilave ede
yim ki, konu 1970 ve 1984 yıllarında olmak üzere 
iki kere değiştirilmiştir. 

1970 yılında yapılan değişiklikle, ihtiyaç fazlası
nın, kamu kuruluşlarında hizmeti ifa etme esası ge
tirilmiş ve 1111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi bu 
esasa göre düzenlenmiştir, ülke kalkınmasında ya
rarlı görülen bu düzenleme kamuoyunca da olumlu 
karşılanmıştır. 

1984 yılında ise, 1970 yılında yapılan düzenleme
ye ilaveten, bazı şartlara bağlı olarak, kısmî bedel 
esası getirilmiştir. 

Halen yapılması öngörülen düzenlemede ise, 1984 
yılında getirilen ve o zaman dahi toplumumuzun bü
yük bir bölümünce tepkiyle karşılanan kısmî bedel 
yerine, ihtiyaç fazlasının tümünün bedel ödemesi esas 
alınmıştır. 

Bizce böyle bir düzenleme, günümüzde gelişen 
araç, gereç ve silah sistemlerini etkili ve istenen dü
zeyde kullanacak, eğitim seviyesi yüksek personel ih
tiyacını karşılamayı güçleştirici bir mahiyet taşımak
tadır. Zira, tasarı, halen yürürlükte bulunan kanunda 
yer alan «Genelkurmay Başkanlığınca Slilalh.li Kuv
vetlerin ihtiyacı olarak önceden belirlenen tahsil, mes
lek grupları ve branşlarında bulunan yükümlüler ku
raya iştirak ettirilmez» hükmünü de kaldırarak, ihti
yaç fazlasının hiçbir şarta bağlı kalmadan tespit edil
mesi ve bedele tabi tutulması, işaret ettiğim, üstün 
eğitim seviyeli personel ihtiyacının karşılanmasında 
da güçlüğe neden olacaktır. 

Diğer önemli bir husus da, hepimizin malumu ol
duğu gibi, ülkemizin geçirdiği bunalımlı yıllarda etkili 
bir tarzda kullanılan zenginlik ve fakirlik üzerine ku
rulan istismarcı propagandanın bu kere de Silahlı 
Kuvvetler bünyesine sıçratılarak, bünyede istenmeyen 
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huzursuzluklara -zayıf bir ihtimal dahi olsa- yol aça
bilecektir. 

Bir üçüncüsü de, mecburî askerlik sisteminde her
kesin eşit şartlar içerisinde vatan hizmetini ifa etmesi 
ilkesini zedeleyici mahiyet taşımasıdır. 

Silahlı Kuvvetler bakımından kısaca değindiğim 
bu mahzurlar yanında, milletimizce vatan borcu ola
rak kabul edilen askerlik hizmetine verilen değer ve 
insanımızın kişilik kazanmasındaki inanç ve gelenek
lerimize de tamamen ters düşmektedir. 

Değerli milletvekilleri, buraya kadar mahzurları
nı çok kısa olarak arz ettiğim tasarıda teklif edilen 
düzenleme yerine, yurt dışında çalışan vatandaşlarımı
za uygulanmakta olan bedelli sistemi muhafaza ede
rek, bütün yükümlülerin, temel askerlik sürelerini 
müteakip 12 ay süreyle askerlik hizmetini ifa etme
lerini ve düzenlemenin bu şekilde yapılmasını öngör
mekteyiz. Esasen, hükümet programında da bizim 
görüşümüze uygun bir çözüm öngörülmüştür. Hü
kümet programı yüce Meclise sunulurken konuyla il
gili olarak aynen şu görüşler açıklanmıştır : «Artan 
nüfusumuz, tahslil seviyesindeki süratli artış ve Silahlı 
Kuvvetlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde askerlik sü
resi değerlendirilecektir.» 

Ancak, getirilen tasarı, hükümetin programında 
vaat ettiğinin tam aksine bir düzenlemeyi öngörmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, tasarıda getirilen diğer deği
şiklik ve ilave hükümlere gelince : Bunlardan, gerek 
1076 sayılı ve gerekse 1111 sayılı Kanun kapsamın
da bulunan yedeklik yoklaması ve çağdışı yaş sınırına 
ilişkin değişikliklerle, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığının öğretmen noksanlığının giderilmesi ama
cına yönelik ilave hüküm yanında, lise ve dengi okul 
mezunlarına daha fazla üniversite sınavlarına girme 
hakkının kazandırılmasına ilişkin bütün değişiklik ve 
ilave hükmü yeterli ve olumlu bulmaktayız. 

Netice olarak, yukarıda arz ettiğim görüşlerimiz 
muvacehesinde, Anayasamızın öngördüğü eşitlik il
kesine ve iyi niyet kurallarına ters düşmeyen ve hak 
duygularını zedelemediği inancında okluğumuz öne
rimizin kabulü temennileriyle yüce heyetinize saygılar 
sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öğün. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Ali Rıza Akaydın, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA A. RIZA AKAYDIN 

(Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1076 
sayılı Yedek Subaylar ve Askerî Memurlar Yasası ile 
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1111 sayılı Askerlik Yasasının bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu yasalara eklenen ek maddeler üze
rinde SHP Grubunun görüşlerini arz etmeye çalışaca
ğım. Sözlerime başlamadan, yüce heyetinize grubum 
ve şahsım adına saygılar sunarım. 

1076 sayılı Yasanın bazı maddeleri üzerindeki de
ğişiklikleri benimsiyoruz; ancak, bu yasaya yeni ekle
nen ek 7 nci madde ile 1111 sayılı Yasaya eklenen ek 
4 üncü madde yeni birer madde olduklarından, daha 
çok bunlar üzerindeki görüşlerimizi arz etmeye çalı
şacağım. 

1076 sayılı Yasaya eklenen ek 7 nci madde, 1076 
'sayılı Yasaya tabi olan ve silalh altına alınanlardan, 
Millî Eğitim Gençtik ve Spor Bakanlığı kadrolarında 
halen çalışanlarla, mesleği öğretmen olup da halen 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrolarında 
çalışmayanların hepsinin, temel eğitimlerinden son
ra bu bakanlığın emrine verilmesini öngörmektedir; 
buna tamamen katılıyoruz. Bunlarla Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığının ihtiyaçlarının karşılan
maması halinde, yükseköğretim görmüş olup, gör
dükleri öğretim nedeniyle öğretmenlik yapabilecek ni
telikte olanlardan da, isteyenler yine Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine verilecek, eğer is
tekli olmazsa, bu nitelikte olanlar, kura çekilmek su
retiyle Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı emri
ne verileceklerdir. 

Bu ek madde ile, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığının öğretmen açığının kapatılması amaçlan
mıştır. Aynı zamanda ihtiyaç fazlası personelin bir 
kısmının da kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırıl
ması gerçekleştirilmiştir. 

Millî eğitimin endirekt olarak Millî Savunmayı 
desteklemesi ve kalkınmamıza katkıda bulunması ba
kımından bunu tamamen olumlu mütalaa ediyoruz. 
Yalnız, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığında 
olduğu gibi, diğer bakanlıklar kadrolarında çalışan 
bir kısım kilit personel için de aynı uygulamanın dü
şünülmesi gerekir kanaatindeyiz. Birçok kamu ku
rum ve kuruluşunun, Millî Savunma Bakanlığına, er
teleme tekliflerinde bulunduklarını biliyoruz. Bunların 
askerliği 32 yaşa kadar ertelenebiliyor, 32 yaşından 
sonra kısa süre de olsa silah altına alınmaları kendile
ri için biraz güçlük doğurabilir. Biz bu ertelemelerin 
asgarî hakide indirilmesi ve bilhassa ihtiyaç fazlası 
lolan personelin bu kamu kuruluşlarında da çalıştırıl
ması suretiyle -Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığında olduğu gibi- azaltılmasının uygun olacağı 
kanaatindeyiz. 
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İ l l i sayılı Yasaya eklenen Bk 4 üncü maddeye 
geçiyorum. Bu maddeye göre, yükseköğretim görme
miş ve 1111 sayılı Yasaya tabi olanlardan mesleği 
öğretmen olanlar yine bakanlık kadrolarında çalışıyor 
ise, Millî Eğitim Gençlik ve Spior Bakanlığı emrine 
verilecek. Mesleği öğretmen ve bakanlık kadroların
da çahşmıyorlansa, bunlar da silah altına alındıktan 
sonra, temel eğitimden sonra Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı emrine verilecekler. Fakat burada 
yeni bir şey getiriliyor : Bilhassa yükseköğretimli 
lolanların ve 1111 sayılı Yasaya tabi olanların, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının ihtiyaçlarına tah
sisinden sonra, eğer tekrar Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığının ihtiyacı varsa, lise ve dengi okul
lardan mezun olanlardan uygun nitelikte bulunanla
rın, evvela kendi istekleriyle; kendi istekleriyle olmaz
sa, bunlar arasından kura çekilmek suretiyle Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine verilmesi 
öngörülmektedir. 

Maddenin bu fıkrasına katılamıyoruz; çünkü bu 
uygulama, 1960'dan sonra tatbik edildi; sakıncalı gö
rüldüğü için terk edildi. O zaman bu uygulamaya biz
zat Millî Eğitim Bakanlığı karşı çıkmıştı. Ancak, terk 
edilen bu uygulamayı, aradan 27 yıl geçtikten sonra 
tekrar gündeme getiriyoruz. Bu uygulamanın en 
önemli sakıncası da, yine, istekli bulunmaması ha
linde, kura çekilerek ihtiyacın tamamlanmasıdır. 

Yukarıda da arz edildiği gibi, isteksiz ve zorla
mayla Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı emri
ne verilecek bu kişilerden beklenen fayda, geçmişte 
sağlanamamıştır. Çok zorunlu olmadıkça bu uygula
maya gidilmemesi görüşündeyiz. 

Bugün Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
mızın elinde yeteri kadar ilkokul öğretmeninin bulun
duğunu biliyoruz. Şayet bunlar görev yerlerine gitmi-
yorlarsa, nedenleri üzerinde çok ciddî olarak durul
ması gerekir. Bu şekildeki tedbirler, kanımızca, ge
çerli ve faydalı değildir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de 1111 sayılı Asker
lik Yasasının 3081 sayılı Yasayla değişik 10 uncu 
maddesinin değiştirilmesi üzerinde görüşlerimizi arz 
etmeye çalışacağım. 

Bu 10 uncu madde, üzerinde en çok değişiklik 
yapılan maddelerden birisidir. 19701de değişiklik ya
pılmış ve 1984 yılında 3081 sayılı Yasayı -bundan iki 
yıl önce- sizler yine değiştirdiniz. İki yıl önce yaptı
ğımız değişiklik ile, Anayasanın 72 nci maddesinin 
özüne sadık olarak, ihtiyaç fazlası erlerin temel eği
timden sonra öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarına 

verilmesini öngörmüştük. İhtiyaç fazlası er miktarı, 
kamu kurum ve kuruluşlarının istediği miktara eşit
se, bedelli askerlik söz konusu değildi; fazla ise, bun
ların hepsini kuraya tabi tutarak, içlerinden bedelli 
olanları seçecektik. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen erler, özel
likle yurt kalkınmasına katkı sağlayacak hizmetler
de çalıştırılacaktı; fakat tatbikat böyle olmadı. Bu ya
saya, «'katkı yasası» da deniliyordu. Biz o zaman, 
kamu kurum ve kuruluşlarının bu uygulamaya hazır 
olmadıklarını, işin bir teşkilat ve organizasyonu ge
rektirdiğini; ayrıca; kura çekip de kendisine bedel 
isabet eden erlerin ödeme güçlerinin olmaması halin
de, yasanın uygulanamayacağını arz ederek muhale
fetimizi belirtmiştik. Netice, görüşümüzü doğruladı 
ve bu yasadan beklenen netice sağlanamadı. 

Şimdi huzurlarınıza getirilen bu yasa tasarısı, iki 
yıl önceki yasayı değiştirmeyi amaçlamaktadır, özet 
olarak arz etmeye çalıştığımı bu yasa tasarısı, bedelli 
askerliğe öncelik vermektedir. Bedel verecekler önce
den isteklerini belirtecekler ve ihtiyaç fazlalarından, 
Önce bedelli askerliğe ayıracağız, eğer bedelli olanlar 
iıhtiyaeı karşılıyorisa, belki kamu kurum ve kuruluş
larına da kimıse kalmayacak. Bedelli askerlik talebin
de bulunanlar çıktıktan sonra kalan miktar da, ka
mu kurum ve kuruluşlarına verilecek. Bu tasarının 
özlü ve kapsamı budur. 

Yalnız maalesef, üzülerek belirtmek istiyoruz ki, 
ibu yasa da bundan evvel çıkardığımız yasa gibi uzun 
ömürlü olmayacaktır. Onda birinci önceliği kamu ku
rum ve kuruluşlarına, ikinci önceliği ise bedelli as
kerliğe verdik, tatibi'k edemedik. Bu sefer birinci ön
celiği bedelli askerliğe, ikinci önceliği ise kamu ku
rum ve kuruluşlarına veriyoruz. Bu metnin de uzun 
ömürlü olmayacağı kanısındayız. 

Ş:ımıdi, bu husustaki görüşlerimi sizlere arz etme
ye çalışacağım. Bu tasarı kendi içerisinde bazı tutar
sızlıkları da beraberinde getirmektedir. Mesela tasa
rının 6 ncı maddesini ele alalım. Tasarının 6 ncı mad
desine göre, eğer bedel talebinde bulunanlar ve ka
mu kurum ve kuruluşlarının -Iher ikisinin- istediği 
miktar Miyaç fazlasından daha az ise, bunlar kar
şılanacak; eğer ihtiyaç fazlasından çok ise, artanlar 
tekrar silahlı kuvvetlere devredilecek. O zaman bu ta
sarı ihtiyaç fazlasına bir çözüm getirmiyor ki. Diye
lim ki, elimizde 50 hin insan var, bunlardan 20 bini 
(bedelli asikerlik taletoinde bulunuyor, 10 bin de kamu 
kurum ve kuruluşlarının talebi var, eder 30 bin; ge
riye filimizde 20 bin kişi kalıyor. Bunları silahlı kuv-
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vetlere tahsis edeceğiz; sokakta bırakacak değiliz ta-
Ibiî. Silahlı kuvvetler zaten kendi ihtiyacını almış. Si
lahlı kuvvetlere her sene böyle ihtiyaç fazlalarından 
Ibir mi'ktar daha eklenirse, o zaman bu yasa ihtiyaç 
fazlalarına kalıcı ve devamlı bir çözüm getirmiyor de
mektir. 

Ayrıca, bu yasanın 4 üncü maddesinin (a) fıkra
sına göre, kamu kurum ve kuruluşları, isteklerini 
Millî Savunma Bakanlığına bi'Mirecek, bedel ödemek: 
isteyenler yine Millî Savunma Bakanlığınca tespit edi
lip, bunların her ikisi Genelkurmay Başkanlığına bil
dirilecek «şu kadar 'bedelli askerlik isteyen var, şu 
kadar da kamu kurum ve kuruluşları istiyor» diye. 
Genelkurmay Başkanlığı bunların miktarını tayin 
edecek ve «'bedelli askerliğe şu kadar, kamu kurum 
ve kuruluşlarına şu kadar» diyecek. Eğer bedelli as
kerlik talebinde bulunanların miktarı, Genelkurmay 
Başkanlığının tespit ettiği miktardan fazla ise, bun
lar arasında kura çekilecek. Yani, kişi bedelli askerlik 
istediği halde, ayrılan kontenjan az olduğu için ken
disine kura çıkmaz ise, bedelli askerlikten mahrum 
kalacaktır. 

Yüne, bu yasada, bir de bunların her celpte de
ğişik durumları vardır. Mesela bakıyorsunuz, bir celp
te bedelli askerlik isteğinde bulunanlarla, Genelkur
mayın tespit ettiği miktar aynı ise, bedelli askerlik is
teğinde bulunanların tamamını bedelli askerliğe, ka
munun istediği kadarını da kamuya vereceğiz. Bir 
celpte bakıyorsunuz, bedel talebi çok, kontenjan az. 
Bu sefer, herkes bedelli askerlik hakkını kullanamı
yor; Öbür celpte ise 'bakıyorsunuz, bedelli askerlik ta
lebi az, kontenjan çok; bu sefer bedelli askerlik talep 
edenlerin hepsi bundan faydalanıyor. Bu da, ileride 
'bir haksızlığa ve adaletsizliğe yol açabilir kanaatinde
yiz. 

'Diğer 'bir konuyu da görüşlerinize arz etmek isti
yorum. Bakınız, bu yasaya göre, askerlik hizmetinin 
nerelerde ve nasıl yapılacağını da hep beraber göre
lim. Silahlı kuvvetler emrine verdiklerimiz 18 ay as
kerlik yapacaklar; kamu kuruluşlarının emrine verdik
lerimiz 3 ay eğitim yapacaklar, ondan sonra 15 ay 
kamu kuruluşlarında çalışacaklar ve 18 ayı tamam
layacaklar; Millî Eğitim Bakanlığı emrine verdikleri
miz ise -iki dönem öğretmenlik yapsınlar diye düşü
nülmüş galiba- 5 hafta eğitim yapacaklar, kalan sü
reyi öğretmenlikle tamamlayacaklardır. Buna göre ba
zıları 18 ay, bazıları 3 ay, bazıları ise 5 hafta fiilen as
kerlik yapacaklardır. 

Bedelli askerliğe ayrılanlar 3 ay eğitim yapacak
lar ve bu süre sonunda bedel ödeyip terhis olacaklar; 

yurt dışında bulunup da bedelli askerliğe taibi olan
lar ise 2 ay eğitim yapacaklar, bu süre sonunda bedel 
ödeyip terhis olacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, görüyorsunuz, 18 ay asker
lik eğitimi, 3 aylık askerlik eğitiminden sonra 15 ay 
kamu kuruluşlarında çalışmak, 3 aylık askerlik eğiti
minden sonra bedel ve terhis; yurt dışından gelip as
kerlik görevlerini yapacaklara ise, 2 aylık askerlik eği
timinden sonra bedel ve terhis şeklinde değişlik uy
gulamalar vardır. Bunların hepsini basitleştirip, kalı
cı ve devamlı 'bir çözüm bulsak daha iyi olmaz mı? 

ıBadleffi askerlik isteğe tabi. Kamu kurum ve kuru
luşları da talepte bulunuyorlar, talep azsa, artanını Si
lahlı Kuvvetlere veriyoruz; çoksa, hangisinin ihtiyacı
nı - kamu kuruluşlarının ve bedelcilerin - nasıl kar
şılayacağız? Çok rica ediyorum bakınız: Kaynak 
değişik, istekler değişik; her defasında bunları den
geleyip, bu çıkacak yasanın uzun süre tatbik edil
me imkânını bulabileceğini biz şahsen göremiyoruz. 
İhtiyaç fazlası er miktarı bugün için az olabilir; fa
kat ordunun ileri teknolojinin ürünü olan modern si
lahlarla teçhizi, personel tasarrufu sağlayacak ve 
bu ihtiyaç fazlaları artacaktır. 

Yine, Silahlı Kuvvetlerin İsrarla üzerinde durdu
ğu «Uzmanlık Yasası» diye bir yasa çıkarttık. Maa
lesef, bu yasayı da uygulayamadık; fakat onun mut
laka uygulanacak hale gelmesi lazımdır. Teknoloji 
bizi buna zorlayacaktır. Bütün dünya orduları buna 
doğru gitmektedir. 

Sayın Genelkurmay Başkanımız da kış tatbika
tından sonra gazetecilere verdiği beyanatta, bu ya
sanın iyi anlatılamadığından bahsettiler ve bugün 
ordunun en az 15 bin uzman personele ihtiyacı ol
duğunu belirttiler. 

Uzmanlık yasasının çıkması halinde, yine bir kı
sım personel tasarrufu olacaktır. Nüfusumuz arttık
ça kaynak devamlı artacaktır. Öyleyse, bütün bun
ları da talepte bulunuyorlarâ talep azsa, artanını Silahlı 
yasalarla buna hep beraber bir çözüm yolu bulmak 
zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, ordumuzun modern silah
larla teçhizini ve güçlenmesini istemeyen tek bir ki
şi yoktur; hepimiz içtenlikle bunu arzu ederiz. Yal
nız, bugün için güçlü bir ordu oluşturmak, kalkın
mak, sanayileşmek ve her şey, aynı zamanda güç
lü bir ekonomiye bağlıdır; bunu da biliyoruz. Eko
nomik kalkınmanın temel unsuru ve itici gücünün, 
bilhassa bugün eğitilmiş insangücü olduğu da bir 
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gerçektir. Kalkınan devletler, en 'büyük yatırımla
rını insan unsuruna yaparak kalkınmışlardır. 

Şimdi, konuya bu açıdan baktığımızda, ihtiyaç 
fazlalarına nasıl bir çözüm bulacağımız konusunda 
salim bir yola varabiliriz. Sizlere, bazı önerilerimizi, 
ihtiyaç fazlalıklarına çözüm getirmek için sunmak 
istiyoruz; çünkü, «Sik sık tenkit ediyorsunuz, ama 
hiçbir şey ortaya getirmiyorsunuz» deniyor; ama 
biz çok şey getirtiyoruz, maalesef siz de, her getir
diğimizi reddediyorsunuz. 

Sizlere, bu konudaki önerilerimizi öncelik sı
rasına göre arz ediyorum1: 

l, ihtiyaç fazlası erler, üç aylık temel eğitim
den sonra, tamamen kamu okurum ve kuruluşlarına 
verilmelidir. Bu uygulamanın şu faydaları vardır. Bu 
uygulama, Anayasanın özüne ve sosyal adalet (ilke
lerine uygundur. Ayrıcalık söz konusu değildir. De
ğişik askerlik süreleri tamamen ortadan kaldırılmış
tır. Silahlı Kuvvetlerde ve kamuda çalışanlar - her 
ikisi de - 12 ay hizmete tabidir. Birisi üç ay temel 
eğitim yapacaktır, ondan sonra 15 ay kamu kuru
luşlarında çalışacak; öteki de, 15 ay Silahlı Kuvvet
lerde çalışacak. Bunların her ikisi de, Anayasaya gö
re, bir vatan görevidir. 

Her geçen yıl miktarı artarak önümüze gelecek 
ve güncelliğini koruyacak olan bu konuya kalıcı bdr 
çözüm getirilmiştir. Bir daha yasa değişikliğine lü-
•zum yok; çünkü, her sene silah altına alınanlardan, 
Silahlı Kuvvetler ihtiyacını alacak ve üst tarafını 
da kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırma imkân
larını bulacağız, 

Askerlik yükümlülüklerine ilişkin yasalarda sık 
sık yapılan değişiklikler, bazı eşitsizliklere yol aç
mıştır; bunları biliyoruz. Bu durum, yüce Meclisi 
ve Silahlı Kuvvetlerîimizi yıpratmaktadır. Bunların 
hepsi, bu şekildeki bir tedbirle önlenmiş olacaktır. 

Bakınız değerli arkadaşlarım, 1983 yılında uygu
lanan bir yasa ile 1Ö76 sayılı Yasaya tabi yüküm
lüler (yani yüksek tahsil görmüş ve yedeksubaylık 
hakkını kazanmış olan yükümlüler) 4 aylık eğitime 
tabi tutuldular ve bunlar 4 aylık eğitimden sonra ter
his edindiler. Birikim vardı; üç veya dört devre - tam 
bilmiyorum - devam etti. Bunları ne kamu kurum 
ve kuruluşlarına verdik, ne de kendilerinden para 
aldık; 4 ay askerlikten sonra terhis ettik; ama, he
men onlardan sonra askere gelenleri de 18 aya tabi 
tuttuk. 

İçimizde bu durumda olan arkadaşlar da var. 
Bize soruyorlar, diyorlar ki: «Üniversite mezunu ol-

15 . 4 . 1987 0 : 2 

duğumuz halde, büz 18 ay askerlik yaptık; bizden 
sonra gele'nler 4 ay askerlik yaptılar ve terhis ol
dular.» İki - üç devre 'böyle devam etti, ondan son
ra yine 18 aylık uygulama başladı; hatta bu, doktor
lara bile uygulandı. Doktorlarda fazlalık vardı; dok
torları bir dönem, 4 ay askerlik eğitimine tabi tut
tuk; bedelsiz kamuda çalıştırmadan, 4 ay askerlik
ten sonra terhis ettik. Artık bunların hepsine ka
lıcı bir çözüm bulmalıyız. 

Kamu kesiimine verileceklerden - Millî Eğitim 'Ba
kanlığına ve diğer bakanlıklara verdiğimiz gibi - va
sıfsız olanlar, hem çalıştırılırlar ve hem de1 15 ay 
eğitilerek, kısa yoldan birer meslek sahibi yapılabi
lirler. Esasen hükümetimiz, çıraklık kurslarıyla, kısa 
vadeli' kurslarla bu gayret içerisiinde değil mi? Ka
mu kurum ve kuruluşlarının, bu ihtiyaç fazlalarını 
almamalarındaki sebebi anlayamıyorum. 

Ayrıca şunu da belirteyim: Kamu kuruluşlarına 
verilecek bu yükümlüler, Askerî Ceza Yasasına ta
bidirler; grev hakları yoktur, toplu sözleşme hakla
rı yoktur, fazla mesaî istemezler, ücretli izin iste
mezler. Bizim 'bunları Silahlı Kuvvetlerdeyken ala
cağı parayı vererek, kalkınmaya katkıda buluna
cak şekilde çalıştırmamız mümkündür. 

Ştaıdi, bu yasayı tetkik ettiğimiz zaman, biz size 
diyoruz ki, «Biz size1 kalkınma için para kadar önem
li olan insan unsuru verelim»; siz de diyorsunuz ki, 
«Hayır, biz onları çalıştıramayız; biz para istiyoruz» 
aradaki fark bu. 

BAŞKAN — Sayın Akaydın, daha temas edece
ğiniz konular var mı? 

A. RIZA AKAYDIN (Devamla) — Evet Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica edeceğim. 
A. RIZA AKAYDIN (Devamla) — Efendim ikin

ci önerimiz; askerlik çağına giren herkesi üç ay te
mel eğitime tabi tutmak, Silahlı Kuvvetlerin ihtiya
cından fazla olanların hepsini terhis etmek. Bu da 
bir çözüm yoludur. Para veremiyorlar; para veren 
var, veremieyen yar; hepsini terhis edelim. 

Bunların faydaları var. ihtiyaç fazlalarının hepsi 
aynı uygulamaya tabi tutulacağı için, bir ayrıcalık 
söz konusu değildir; zengin de terhis olaoaktır, fa
kir de terhis olacaktır. Eğer çalıştıramıyorsak, Silah
lı Kuvvetler ihtiyacı olanını alacak, üst tarafını ter
his edeceğiz. Devlet, bu çocuklar için 3 ay masraf 
edecek, 15 ay bu masraftan kurtulacaktır. Bugün 
için bir erin devlete aylık maliyeti 44 - 45 bin lira
dır; bu, yarın 50 bin de olabilir. 3 ay masraf ede-
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ceğiz, bunların 15 ayluk masrafından devlet tasar
ruf edecektir. Bu tasarruf küçümsenmeyecek bir ta
sarruftur, 

Ayrıca, ileride bedelli askerlik isteğinde azalma 
olduğu zaman, bu yolla sağlanacak tasarruf belki 
bedelden daha fazla olacaktır. Serbest bırakacağımız 
bu çocuklar, yaşam için, gidecek, memleketlerinde 
çalışacaklardır; üretime katkıları olacaktır ve ayrıca 
da Katma Değer Vergisi verecektir, dolaylı vergi ve
recektir. Bunları da nazarı itibara aldığımız zaman, 
tasarrufumuz, bedelden daha fazla olacaktır. Bu bir 
Hesap meselesidir ve bu çözüm de kalıcı bir çözüm
dür; her defasında yasa değişikliğine ihtiyaç kal
maz. 'Silahlı Kuvvetlere1 alır, 3 ay eğitimden sonra ter
his ederiz. 

Efendim, şimdi bana şöyle bir soru sorabilirsi
niz, dersiniz ki: «Burada da bir eşitsizlik ve adalet
sizlik yok mu?» Var. Bir kısmını 18 ay hizmete tabi 
tutacağız, bir kısmını da üç ay eğitimden sonra ter
his edeceğiz. O zaman İS ay hizmete tabi tuttukla
rımız için bazı teşvikler getirmekle bunu telâfi ede
biliriz. Mesela, bunlardan hatırıma gelen bir iki ta
nesini söyleyeyim: 18 ay askerliğe tabi tuttuğumuz 
kişilerin bu süresinin iki katını emeklilik kıdeminden 
sayarız; bir destek... 18 ay hizmet etmiş bir kişi işçi 
olarak çalıştığı zaman askerlikteki geçirdiği süre kı
demine sayılıyor, ama kendisine diyoruz ki, İS ay, 
36 ay borçlanacaksın. İşte bu borçlanmayı yaptır
mayız; T8 ay askerliği, 36 ay, yani üç yıl olarak 
emeklilik kıdemlerine sayabiliriz. 

Başka bir konu daha var: Değerli arkadaşlarım, 
4109 sayılı Asker Ailelerine Yardım Yasası diye 
bir yasa var. Bu o kadar gülünç bir hale gelmiş ki 
bugün! Tetkik ettim, bir vatandaşımızı silah altına 
almışız; yaşlı bir annesi var, bir hanımı var, iki 
tane çocuğu var... Belediyelerin bu asker ailelerine' 
verdiği yardım 5 bin lira ilâ 7 500 lira arasında de
ğişiyor. Böyle asker ailelerine Fakir Fukara Fonun
dan, ihtiyaçlarını karşılayacak kadar veya asgarî 
ücret kadar destekte bulunuruz, yardımda bulunu
ruz, Yani, demek istediğim şudur: 18 ay silah altın
da tuttuğumuz kişilere bazı teşvikler, destekler, öne
riler getirebiliriz ve bunu tolere edebiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Akaydın, çok önemli bir ko
nu olduğu için, şüphesiz tolerans gösterdik. Bu iti
barla toparlamanızı rica ediyorum. 

A, RIZA AKAYDIN ^Devamla) — Sayın Baş
kanım, bir dakika istirham ediyorum; bitiriyorum 
efendim. 
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Üçüncü konu: Sayın Doğru Yol Partisi mensu
bu paşamız, «Askerlik süresini 18 aydan 12 aya in
direlim, herkesi eşit süreyle mutlaka askerlik çar
kından geçirelim» dediler. Biz buna da katılamıyo
ruz maalesef. Sebebi şöyle1: Bugünkü teknoloji ka
lifiye personele olan ihtiyacı artırmıştır. Ordunun 
eğitimi silah kadar önemlidir. «En etkin silah, eği
timli insandır» sözü, bugün değerinden hiçbir şey 
kaybetmemiştir. Eğitimde ter döken, muharebede 
kan dökemez. Eğer eğitiminiz zayıf olursa, bunu mu
harebede kanla telafi edersiniz. Eğitim disiplin sağlar, 
moral sağlar, askerin kendisine ve silahına güvenini 
artırır. Onun için, biz eğitim sürelerinde bir indi
rim yapılmasını düşünmüyoruz. 

Yabancı memleketlerin, bilhassa komşumuz olan 
devletlerin eğitim sürelerinin ne olduğunu tetkik et
tim. Bugün bizde 18 ay olan eğitim süresi, Rusya' 
da, Bulgaristan'da, Yunanistan'da, iran'da 2 yıldır. 
Biz, eğitim süresini, bu süreden daha aşağı indirenle
yiz. 

Yasanın dördüncü önerisi, bedelli askerlik - «Be
delli askerlik» diyorum, tasarıda öyle olduğu için 
böyle söylüyorum; bizim önerimiz değildir. Parti 
olarak biz buna karşıyız; fakat, ihtiyaç fazlalarına, 
her geçen gün artmakta ve artacak olan bu ihtiyaç 
fazlalarına kalıcı, devamlı, sık sık yasa değişikliğini 
gerektirmeyecek bir çare bulunmasından - kesinlik
le - yanayız ve önerilerimizi de yüce heyetinize arz 
ettim. 

Bedelli askerlik, Anayasanın özüne ve 72 nci 
maddesine aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Akaydın, bunları ifade etti
niz; toparlayınız ve bitiriniz lütfen. 

A. RIZA AKAYDIN (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

Bu sistem, Osmanlı döneminden bize intikal et
miştir, Cumhuriyet döneminde bir süre tatbik edil
miştir; aşağı yukarı 40 - 42 yıldır yürürlükten kalk
mıştır. Dünya ordularının büyük bjr çoğunluğunda 
tatbik edilmemektedir. Kamuoyunda ve Silahlı Kuv
vetlerin morali üzerinde ters tepkilere yol açabilir. 

Bedelin uygulandığı dönemde, Batı anayasaların
da bile sosyal devlet ilkesi yoktu, sosyal adalet il
keleri bugünkü kadar yaygınlaşmamıştı. Bugün Ana
yasamız sosyal devlet ilkesini ve sosyal adaleti be
nimsemişken, bu yola gitmek kanımızca çok sakın
calıdır. Kutsal vatan görevlerini parayla değişme
meliyiz. Bunu bilhassa dikkatlerinize sunmak istiyo
rum. 
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Netice olarak: Bu tasarı geri alınmalı, tekrar 
gözden geçirilerek Yüce Meclise getirilmelidir. Ka
lıcı olmalı ve sık sık değişlik'iMere meydan verilrneme-
lidir. Eğer bu yasada birinci amaç, ihtiyaç fazlala
rımı gidermek; ikinci amaç da, savunma sanayiine kat
kıda bulunmak ise, bedelli askerliğin sağlanacağı kat
kıyı başka yollardan sağlamak mümkündür. Bunun 
çarelerini rahatlıkla yüce heyetiniz bulabilir. 

Yasa tasarısının milletimize, Türk Silahlı Kuv
vetlerine faydalı olacak şekilde bu görüşlerimiz doğ
rultusunda çıkarılması dileğiyle, yüce heyetinize 
saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar)' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akaydın. 
Açık oylamada oy kullanmayan arkadaşımız var 

mı efendim? 
Oy kullanmayan arkadaşlar lütfen kullansınlar. 
Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? , 

Yok. 

Açık oylama işlemi tamamlanmıştır. Kupalar 
kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sa

yın Nevzat Yağcı, buyurun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA NEVZAT YAĞOI (Ela
zığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşül
mekte olan il076 ve 1 l'll sayılı, Türk Silahlı Kuv
vetlerine ait kanunlar üzerindeki bazı değişikliklerle 
ilgili Anavatan ıPartisi Grubunun görüşlerini açık
lamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Konuşmacıları hep beraber dinledik. Yapılmak 
istenen değişikliklerde, bir iki maddenin dışında, 
hem 'fikiriz; o bakımdan, o hususlara değinmeyece
ğim. Daha ziyade, üzerinde ısrarla durulan madde
ye değinecek ve Anavatan 'Partisi Grubunun bu hu
sustaki görüşlerini açıklamaya çalışacağım. Bu arada 
bazı açıklamalar yapmak lüzumunu da hissediyo
rum. 

Askerlik çağı, muvazzaflık ve yedeklik çağı olmak 
üzere iki bölüme ayrılır. 'Muvazzaflık çağı, silah al
tında geçen süredir; yedeklik "çağı ise, silah allından 
ayrılıp sivil hayata başladıktan sonra, gerektiğinde 
tekrar silah altına alınabilecek süredir. Bu süreyi beş 
yıl kısaltmakla askerdik şubelerinle getirdiğimiz bü
yük rahatlığa, diğer konuşmacılar da bir nebze de
ğindiler. 

Öğretmen açığı konusuna gelince: Tahmin ediyo
rum bazı konuşmacılar Doğu Anadolu'yu pek gez
mediler; bizde, yetişen öğretmenlerden çok, okul aç-
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ma mecburiyeti var. 'Nüfusumuz öylesine artıyor ki, 
maalesef, bu artışa oranla öğretmen yetiştiremiyo-
ruz. Doğuya 'gönderdiğimiz öğretmenlerin çoğu da 
o bölgeye gitmiyor, ©unun nedenlerini araştırdığı
mızda, bunlara halk veriyoruz. Bu öğretmenlerin or
taokulda okuyan çocukları var; kendisini gönderdiği
miz dağ başındaki köyde ortaokul yok. (Bu durumda 
ne yapsın; çocuklarını oraya götürüp okutmasın 
mı? Dolayısıyla, öğretmenler Doğu Anadolu'ya git
miyor ve buradaki birçok okullarımız öğretmensiz 
kalıyor. 

Askerlik mesleği gibi öğretmenlik mesleğini de 
kutsal bir meslek olarak düşünüyoruz ve hiç olmaz
sa öğretmenler, askerlik görevleri sırasında öğret
mensizlikten kapalı bulunan okullarda görevlendiril
sin diyoruz. Sanırım bunda da hemfikiriz. 

Şimdi, konunun esası olan bedel meselesine geli
yorum: Evvela, nüfusumuz gün geçtikçe artmakta; 
İstiklâl Savaşımızı verip, cumhuriyetimizi kurduğu
muzda nüfusumuz '13-15 milyon, benim ilkokul çağ
larımda 123 milyondu, şimdi 50 milyon, ikibin yılla
rında 70 milyona çıkacağız. Peki, nüfusumuz 70 mil
yona çıkınca, 1,5 milyona yaklaşan bir silahlı kuv
vetler meydana gelecek; 1,5 milyonluk bir siilahlı 
kuvveti nasıl barındıracağız? Yedirmek içirmek önem
li değil, hangi binalarda, nasıl barındıracağız; hangi 
sahalarda eğitim yaptıracağız? 

Anayasamız 72 nai maddesinde, her Türk genci
nin askerlik yapacağını, bir hak ve bir ödev olarak 
belirtmiştir. ıHer vatandaş askerlik görevini yapacak. 
Bunun yanında, kamu hizmetlerinde çalışmasına da 
cevaz vermiştir. O halde, kamu hizmetlerinde de 
görevlendirilecek. Biz, kaynaktan gelip, silah altına 
almış olduğumuz Türk gençlerine evvela temel eği
timde askerî eğitimi öğretiyoruz. Bu, genelde 2 ay 
ile 4 ay arasındadır. Temel eğitimde askerlik kural
larını öğretmiş oluyoruz. Ondan sonra esasta Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan askeri seçip alıyo
ruz. Geriye kalan kısım şu anda pek büyük gözükmez 
ama, yarın nüfusumuz 65 - 70 milyona çıktığı zaman, 
bu yarım milyonluk bir artık olacaktır; kaynaktan 
gelen yarım milyona yakın bir birikim olacaktır. Bu 
yarım milyon insanı ne yapacaksınız? Sizin dediği
niz gibi, hepsini birden Bayındırlığa Millî Eğitime 
şuraya buraya veremeyiz. Evvela durumu müsait 
olanlardan bedel verebilecekleri ayıralım istiyoruz. 
Çünkü, bunların içerisinde bedel verecekler çıkabilir. 
Onun için bedele öncelik verdik. Yani, kaynaktan ge
lip Türk Silahlı Kuvvelerinin ihtiyaçlarını aldıktan 
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sonra, ihtiyaç fazlası olan Türk gençleri içerisinde 
önce bedel verebilecekleri tespit edeceğiz. Siz zanne
debiliyor musunuz ki, beşyüzbin kişinin beşyüzbıinl 
de Ibedel verecek? Keşke verse, ne güzel bir şey! 
Yurt içindeki vatandaşımız 3 ay askerlik eğitimini ya
pacak, yurt dışında çalışan vatandaşımız gelecek 
2 ay askerlik eğitimini yapacak, sonra bedel ödeye
cek. Sizin söylediğiniz gibi, 3 ay askerlik yapıp elini 
kolunu sallayıp gitmesin; diğeri 18 ay yapıyor. Gü
zel, ama bunlarda 15 aya karşılık bir miktar para 
verecek. Bu para ne olacak? Memleketlin savunma
sında kullanılacak. 

Arkadaşlar, bugün gündem dışı söz alan konuş
macıları dinledik. Sayın Cüneyt CanVer gündem 
dışı konuşmasında Amerika'ya attı tuttu. Haklı, ben 
de onunla beraberim; ama memleket savunmasını 
yapmak için güçlü olmamız lazım. Güç, paraya da
yanır. 500 bin kişinin 2,5 milyon lira olarak vereceği 
bedeli hir düşünün. 'Belki şu an kırk - elli bin kişi 
çıkar, ama çıkacak rakam astronomiktir. Aksi halde 
bir de bunları barındıracak yer yapmanız lazım. Ko
lay değil. Demin bir konuşmacı «Bir ere aylık masraf 
50 bin lira» dedi. 50 bin lira değil, bunun iskânı var, 
ona hizmet verecek subayı var, astsubayı var, aracı 
var, benzini var, maaşı ve sair masrafları var. Bugün 
orduda bir erin 18 ay eğitim süresini düşünürsek bu 
hesap çok büyük miktarlara varır; bir erin orduya 
maliyeti üç - beş milyon lirayı bulur. 

Şimdi ıbedel konusunu inceleyecek olursak, bunun 
Anayasaya aykırılığı diye bir şey olamaz. Bunu geç
mişte de gördük, cumhuriyet tarihimizde de defalar
ca olmuştur. Biz daha önce getirmiş olduğumuz sis
temde bedeli ikinci plana almıştık; fakat uygula
mada bazı eksikliklerini, aksaklıklarını gördük. De
min de belirttiğim gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ih
tiyacı dışında kalanlardan bayındırlığa veyahut da 
Millî 'Eğitime vereceğiniz kişilerin içerisinde bedel 
vermek isteyenler olur. Niye onların hakkına saygı 
duymuyoruz? 

Diğer bir konu: Bu aynı zamanda - demin de 
belirttiğim gibi - yurdun ihtiyacını karşılayacak, dışa 
bağımlılığa karşı bir güç kaynağı olacak. Küçümse
necek 'bir miktar değildir sayın milletvekilleri; astro
nomik rakamlara çıkar. Siz sadece erin vereceği be
deli düşünmeyin; bir de, ordunun ere vereceği hiz
met karşılığında yapacağı masrafı düşünün! O, iki üç 
misli artar ve büyük rakamlara ulaşır. 

Eğer biz dışa bağımlı kalmak istemiyorsak, bir
takım çareler bulmak mecburiyetindeyiz, İşbilirlik, 
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işbitıiricilik lafla olmaz. «Amerika'ya" bağımlı olma
yalım, NATO'ya bağımlı olmayalım» Olmayalım 
ama, biz de bir şeyler yapalım, çalışalım; kendi gü
cümüzle, kendi yağımızla kavrulmaya çalışalım. Na
sıl olacak bu? Vergi vermeyelim, para vermeyelim... 
Petrol de yok... Nereden kim sağlayacak bu maddî 
imkânlarımızı? Lafla Anayasa, vatan, millet, Sakar
ya demekle olmuyor sayın milletvekilleri; buna bir 
çözüm bulacağız. 

Az evvel, sayın konuşmacı öneriler getirdi; öne
rileri hepimiz dinledik, 'öneriler içerisinde kendileri 
birtakım karışıklığa yol açtılar «3 ay» dediler, sonra 
12 aya getirdiler, 2 aya getirdiler. 

Olmaz. Karmakarışık oldu. Ben bir asker kökenli 
kişi olarak, askerlik şubesinde de görev yapan bir 
kişi olarak anlamadım; bilmiyorum siz anladınız mı? 

Kanun tasarısı gayet ısarih, açık, net. Önce Türk 
Silahlı Kuvvetlerini, kaynaktan gelenlerin içinden ih
tiyacı kadarını silah altına alacak. Artan kısım içe
risinde bedel verecekler çıkacak. Tasarı bedel konu
sunda zorlamıyor; «Bedel budur, miktar budur, gü
cü yeten versin» diyor. Bedel vereceklerin dışında 
kalanlar ise, kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştı
rılacaktır. Kamu kurumu ve kuruluşları eğer, «Ben 
bunları istemiyorum, ihtiyacım yok» derse, Türk Si
lahlı Kuvvetleri gene 72 nci maddeye istinaden onlara 
askerlik görevini yaptıracak. 

Görüşlerimi arz ettim, saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

. (BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

13. — 28.12.1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savun
ma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve 
Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzu
mu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi 
Hakkında Kanunun Değişik 3 üncü Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı
sı ve Millî Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/823) (S. Sayısı: 553) (Devam) 

BAŞKAN — 28.12.1960 tarihli ve 189 sayılı Millî 
Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İc
rası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden 
Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Veril
mesi Hakkında Kanunun Değişik 3 üncü Maddesinin 
Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısının açık oylamasına 201 milletvekili katılmış; 
199 kabul, 1 ret, 1 geçersiz oy kullanılmıştır. 
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Bu suretle tasarı kanunlaşmıştır. Milletimize hayırlı, 
uğurlu olsun. 

14. — 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Su
baylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve 
Üç Geçici Madde Eklenmesi, 21.6.1927 tarihli ve 
1111 sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/828) (S. Sayısı: 552) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmekte okluğumuz kanun ta
sarısı üzerinde söz sırası Demokratik Sol Parti Grubu 
adına Sayın Mustafa Kani Bürke'ye gelmiştir. Ancak, 
çalışma süremizin bitimine çok az bir süre kaldığın
dan ve sayın hatibin konuşması, çalışma süresini aşa
cağından, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 
alınan karar gereğince 16 Nisan 1987 Perşembe günü 
saat 14.30'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati: 19.21 

»•-<« 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORUIİAR VE CEVAPLARI 
1. — Balıkesir Milletvekili Cahit 'Tutum'un, Ba

kanlar Kurulu üyelerinin de katıldıkları yurtiçindeki 
temel atma ve açılış törenlerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzelin yazılı 
cevabı(7/1641) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına! 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

1. iktidarınız döneminde Başbakan ve Bakan
ların yurtiçinde bizzat katıldıkları tefrıel atma ve açı
lış törenlerinin sayısı ne kadardır? 

2. Bu törenlerin Devlete maliyeti kabaca ne ol
muştur? (Zaman ve işgücü dahil) 

T.C, 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: 505 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

15 . 4 . 1987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 2.3.1987 tarih ve 7/1641 - 7964/31444 sayılı 

yazınız. 

İlgi yazınız ekinde yer alan, Balıkesir Milletvekili 
Cahit Tutum'un Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
Önergesine ait cevabî açıklama aşağıda belirtilmiştir. 

«Bilindiği üzere hükümetlerin icraatları içerisinde 
çeşitli projelerin temel atma ve açılış törenlerinin ya
pılması adet haline gelmiştir. Bu gibi hayırlı işlerin 

kalabalık vatandaş topluluğu ile beraber neşe içeri
sinde kutlanması en tabiî bir uygulamadır. 

Sosyal ve Siyasî hayatımızın bir parçası olan te
mel atma ve açılış törenlerinin; yalnız icra organ
larınca değil, mahallî kuruluş ve özel teşebbüs men
supları tarafından da düzenlendiği bilinmektedir. Bu 
sebeple yapılan törenlerin maliyetinin çıkarılması pra
tikte mümkün değildir.» 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Hasan Celâl Güzel 

Devlet Bakanı 

2. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Er
zurum Araştırma Hastanesine vücut tomografisi aleti 
alınmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vekili Kültür ve 
Turizm Bakanı Mesut Yılmazın yazılı cevabı (7/1694) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına! 
Aşağıdaki sorularınım Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak cevaplan'dırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

İbrahim Taşjdemir 
Ağrı 

1. Doğu Anadolu Bölge Hastanesi niteliğinde olan 
Erzurum Araştırma Hastanesine tüm vücut tomogra
fisi alınması ihtiyacı olduğu halde şimdiye kadar ya
pılan girişimler neden sonuçsuz kalmıştır? 

2. Bölge Hastanesi niteliğinde olmayan ve on yıl
lık geçmişi bulunan Sivas Tıp Fakültesine bu araç 
alındığına göre 20 yıllık geçmişi olan Erzurum Araş
tırma Hastanesine alınmaması bir haksızlık ve bölgesel 
bir dengesizlik yaratmamakta mıdır? 
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3. Sözü geçen aracın olmayışı nedeniyle yılda tak
riben 10 bin civarında hasta Ankara ve İstanbul'a 
gelmek suretiyle büyük ekonomik kayıplara uğradık
larından, gerekirse bütçe dışı bir fondan bu kaynak 
sağlanamaz mı? Bu konuda ne yapılması düşünülmek
tedir? 

TC. 
SağhK ve Sosyal Yardım 15 . 4 . 1987 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Say!: HM. 9239/438 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) T.B.M.M. Başkanlığının 9.3.1987 tarihli 

ve 7/1694 - 8061/31740 sayılı yazısı, 
b) K. K. Gn. Md. 18/106 - 2421/01954 sayılı ya

zısı. 
Ağrı Milletvekili Sn. İbrahim Taşdemir tarafından 

Sn. Başbakanımıza yöneltilen ve ilgi (b) yazı ile de 
Bakanlığımca cevaplandırılması Sn. Başbakanımızca 
tensip edilen yazılı soru önergesi cevabı aşağıda su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakan V. 

1. Doğu Anadolu Bölge Hastanesi olan Erzu
rum Araştırma Hastanesine tüm vücut tomografisi 
alınması ihtiyacı olduğu halde şimdiye kadar yapılan 
girişimler neden sonuçsuz kalmıştır? 

2. Bölge Hastanesi niteliğinde olmayan ve on yıl
lık geçmişi 'bulunan Sivas Tıp Fakültesine bu araç alın
dığına göre 20 yıllık geçmişi olan Erzurum Araştırma 
Hastanesine alınmaması bir haiksızlık ve bölgesel bir 
dengesizlik yaratmamakta mıdır? 

3. Sözü geçen aracın olmayışı nedeniyle yılda tak
riben 10 bin civarında hasta Ankara ve İstanbul'a gel
mek suretiyle büyük ekonomik kayıplara^ğradıkların-
dan, gerekirse bütçe dışı bir fondan bu kaynak sağla
namaz mı? Bu konuda ne yapılması düşünülmektedir? 

Cevabımız : 
Atatürk Üniversitesi Erzurum Araştırma Hasta

nesinde «tüm vücut tomografisi» cihazına ihtiyaç du
yulmakta olup, bu yıtki bütçe imkânları içerisinde 
alınamayan cihazın 1988 malî yılı bütçesinden temin 
edilmesine çalışılacağı, ancak bu cihazın pahalı olması, 
bu alıma öncelik tanındığı takdimde hastanenin diğer 
ihtiyaçlarının alınmasında zorluk çekileceği düşüncesi 

ile 1988 bütçesinden temin edilememesi ihtimali göz 
önüne alınarak Yüksek Öğretim Kurulunca 16 üni
versitenin tıp fakültesine bu aletlerin alınmasını sağla
mak, yurt dışından kredi temin etmek üzere girişim
lerde bulunulmaktadır. 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
"\294 numaralı Kanun gereğince Erzurum İli ve İlçe' 
lerinde kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma va
kıflarına ve vakıflarca yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Karaevli' 
nin yazılı cevabı (7/1695) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına] 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim. 
Hilmi Naîbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. 29.5.1986 tarih 3294 sayılı Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışmayı Teşvik Yasası gereğince Er
zurum İli ve ilçelerinde teşkil edilmiş olan vakıf yö
netimleri kimlerden teşekkül etmiştir? (Liste halinde 
bildirilmesi). 

Soru 2. 29.5.1986 tarih 3294 saydı Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Yasası gereğince 
Erzurum İli ve lilçelerinde 1986 yılı itibariyle yapılan 
yardımlar kimlere ve ne miktarda verilmiştir? (Liste
ler halinde bildirilmesi). 

Soru 3. Bu yardımların Wm ve ilçelerinin mer
kezlerinde yapılan yardımlarla il ve ilçelerinin köyle
rinde yapılan yardımlarının oranlarının ne olduğu? 
(Köylerdeki muhtaçlara yapılan yardımların kimlere 
yapıldığında 11 ve ilçelerin listelerine ayrıca eklenme
lerini). 

T.C. 
Devlet Bakanlıği 1 . 4 . 1987 
Sayı: 08.68/00724 

Konu: Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi a) T.B.M.M. Başkanlığının 9.3.1987 gün ve 

7/1695 - 8065/31754 sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın 16.3.1987 gün ve 18/106-2420/ 
01953 sayılı yazısı, 

c) Başbakanlığın 2.4.1987 gün ve 18/106 - 2420/ 
03317 sayılı yazısı, 

İlgi (b) de kayıtlı yazı ekinde Bakanlığıma intikal 
ettirilen Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan ce-
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yaplandırılması istenen yazılı soru önergesine ait not 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karaevli 
Devlet Bakanı 

Erzurum Mıilletvekil'i Hilmi Nalbantoğlu'nun «Er
zurum ili ve ilçelerinde Kurulan Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıfları» ile ilgili yazılı soru önerge
sine ait not: 

1. 3294 Sayılı Kanunun 7 inci Maddesi gereğince, 
Sosyal Yardımlaşıma ve Dayanışma Vakıflarında; Mül
kî İdare Amirleri vakfın talbiî başkanı olup, illerde, 
Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, Defterdar, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor II Müdürü, Sağlık ve Sosyal 
Yardım II Müdürü ve Müftü; ilçelerde, Belediye Baş
kanı, ilçe Emniyet üst görevlisi, Mal Müdürü, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor ilçe Müdürü, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının üst görevlisi ve Müftü vak
fın mütevelli heyetidir. 

Her faaliyet dönemi için II ve ilçelerde hayırsever 
vatandaşlar arasında Valinin seçeceği üçer kişi müte
velli heyetinde görev alırlar, 

Mütevelli heyet üyelerinin isimleri fonda mevcut 
değildir. 

2. Erzurum ili ve ilçelerinden alınan bilgiye göre, 
31.12.1986 itibariyle Erzurum ve ilçelerinde 10 146 
kişiye yardım yapılmıştır. Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışma Vakıfları özel hukuk tüzel kişileri olarak, ka
nun, yönetmelik, vakıf senetleri çerçevesinde hareket 
etmekte ve kime ne tür ne miktarda yardım yapılacağı 
mütevelli heyetlerce tespit edilmektedir. 

3. Yardım yapılan kişilerin isimleri ilgili vakıflar
dan Istenileb'ilir. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1983 yılında depremden zarar gören Erzurum 
İline bağlı köylerden hangilerine ne miktar hayvan
cılık kredisi verildiğine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
m yazılı cevabı (7j 1710) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Erzurum ilinde 1983 depreminden sonra 
deprem gören köylerden hangiler/ine ne miktar hay
vancılık kredisi verilmiştir? (Liste olarak bildirilmesi) 

Soru 2. Bu deprem köylerinde depremde hayvan
larını kaybetmiş olan köyler listesi mevcut olduğuna 
göre telef olan hayvanlar yerine hayvancılık kredisi 
verilmeyip köylüye hayvan edinme olanakları sağ
lanmazsa ne ile geçineceklerdir? 

Soru 3. Bu deprem köylerine hayvan edinmele
ri bakımından öncelikle hayvancılık kredisi verilme
si için yöre Ziraat Bankalarına emir vermeniz ola
naklı mı? 

Soru 4. Örneğin : Erzurum ili Horasan ilçesi 
Azap Köyü için bir tetkikat yaptırmanız mümkün 
mü? Ayrıca Horasan Ziraat Bankasının kimlere ne 
gibi krediler verdiğini ve hayvancılık kredisi olarak 
neden bir muamele yapmadığını tahkik ettirmeniz 
olanaklı mı? 

T. C. 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı 15.4.1987 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM. 2-257 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Gen. Sek. Kan. ve Kar. Müd. nün 13.3.1987 

tarih ve 7/1710-8091/31805 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili1 Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 

Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önerge
sinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakam 

Erzurum Milletvekili Sayın Hiflmi Nallbantöğlu'nun 
Yazılı Soru önerigesimin Cevabıdır 

Staru 1. Erzurum ilinde 19)83 depreminden son
ra deprem gören köylerden hangilerine ne miktar 
hayvancılık kredisi verilmiştir? 

Cevap 1.: Erzurum ilinde 1983 depreminde 
ıhaisar gören Horasan, Nanman ve Pasinler il
çelerinde aşağıdaki talblbl'arda da görüleceği üzere 
toplam 5 191 579 542 Hayvansal Üretim* Kredisi ve
rilmiştir. 
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HORASAN İLÇESİNDE YILLAR İTİBARİYLE MUKAYESELİ TARIMSAL KREDİLER CETVELİ 
(TAIBUO : 1)| 

Yıllar 

1983 
1984 
.1&8I5L 
1986 
11987 

Bitkisel 
Üreitkn 

40 625, '840 
86 760 «15 

113 066 076 
115. '1117 6811 
1'41 052 467 

Hayvansal 
Ureltiımı 

154 023, 478 
1109 803 254 
398 73İ81 692 
503 893 834 
5153 089 806 

(Düşüş 

Hay. Krd, 
Artış 
Oranı 

. 

% 30 (*) 
% 158; 
% 227 
% 259 

Günü Geçmiş 

84 923: 2313i 
191 541 990 
313 '211 6131 
521 8165, 029 
473 637 217 

Toplam Kredi 

279 5712 55H 
388 106 059 
825 Oliö 382 

1 140 8716 544 
1 167 779 510 

(*) (Not) Azalışın nedeni; Depremi takip eden yıllarda köylerin yeniden imarı sebebiyle üreticilerin Tortum 
gibi başka ilçelerde misafir edilmesinden ve de üreticilerin özellikle ahır ve ağıl imkânlarından yoksun olma
larından kaynaklanmaktadır. Bu imkânın elde edilmesini müteakip banka kredilerinde hem miktar hem de 
yüzde olarak büyük ölçüde yükselmeler meydana gelmiştir. 

PASİNLER ÎLÇESİİNIDE YILLAR İTİBARİYLE MUKAYESELİ 
((TABLO •:• 2) 

TARIMSAL KREDİLER CETVELİ 

Yıllar 
Bitkisel 
Üretim 

1983 123 559 868 
1984 228 380 08.1' 
1985, 1318 243 3189 
1986 . 2 526' 955. 
1987 2 5:26 955, 

Hayvansal 
Üretimi 

255 194 8(13 
4163, 430 972 

2 158, 449 130 
3 5187 4516 337 
3. 763, 4'8!7 053 

Hay. Krd. 
Artış 
Oranı 

% 746 
m 914 

Günü: Geçm'iş1 Toplamı Kredi 

163 839 25S 
301 124 829 
248 1182 829 

1. 853 793 776 

542 593' 936 
1 012 935 882 
2 544 «75 348 
5 443 777 068 

% 1 375, 1 852 053 548 5 618, 067 556 

NARMAN İLÇESİNDE YILLAR İTİBARİYLE MUKAYESELİ TARIMSAL KREDİLER CETVELİ 
{TABLO : 3) 

Yıllar 

1983 
1984, 
19831 
1986 
1987 

Bitkisel 
Üretim 

68 489 229 
142 9318 509 
245 168 146 
289 998 045 
222 391 682 

Hayvansal 
Üretim, 

K26 355 200' 
160 522 400 
437642 500 
849 487 873 
875 002 663 

Hay. Krd. 
Artış 

, Oranı 

, 

'%ı 26 
% 24$ 
(%. 573; 
% 594 

Günü Geçm'iş; 

20 868 845 
13 836 680 
41 511 246 

156 624 291 
155 242 438 

Toplam Kredi 

215 7(13 344 
317 297 589 
724 321 892 

1 296 110 209 
1 252 636 783 
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Taiblo l'e göre : 
Horasan İlçesinde hlayManeılık konusunda kullan-

dırıl'am kredilerin bakiyesi ll9«.'3 yılında 154 023 478 
lira, 1984 yıllında 109 803 254 lira, 1985 yılında 
398 738 692 lira, 1986 yılında 503 893 834 lira, 1987 
yılında (jŞulbaıt ayı sonu) iıse 19813 yıllına göre % 259 
antiişîa 553 0189 826 Kiradır. 

Talbiö 2iye göre : 
'Paisinler İlçelskıde 1983 yıllında, 255 194 813 lina 

Ikırefdli veril'mâşken 1984 yılında 463 430 972 lira, 1985 
yılında 2 158 449 130 lira, 1986 yılında 3 587 456 337 
lira, 1987 yılımda (Şulbajt ayı sonu) ise 1'983 yılına gö
re ;% 1 375 artısjla 3 763 4187 053 Kiradır. 

Taiblo 3'e göre :: 
Narman İlçesinde 1983 yılında 126 355 200 lira 

kredi veriflmlişken, 1984 yılında 160 522 400 lira, 1985 
yıllında 437 642 500 lira, 1986 yıllında 849 487 873 
Ira, 1987 yılında (Şulbait ayı sonu) ise 1983 yıllına göre 
% 594 artışla 875 002 663 liradır. 

Yine tablolarda görüleceği üzere kullandırılan 
(hayvancılık kredileri yanında bitkisel üretimden açı
lan kredileri de nazarı dikkate alırsak, Şubat 1987 
sonu itibarüylle Horasan llçesıindie toplam 
1 167 779 510,— lira, Palsinler İlçesünde toplam 
5 618 Ö67 556,— lira, Narman .ilçesinde toplam 
1 252 636 783,— lira Tarımsal Üretim Kredisi veril
miştir. 

Soru 2. IBu deprem köylerinde depremde hayat
larını kaybetmiş olan köyler listesi mevcut olduğuna 
göre telef olan hayvanlar yerine hayvancılık kredisi 
verilmeyen köylüye hayvan edinme olanakları sağlan
mazsa ne ile geçineceklerdir? 

Cevap 2. Yukarıdaki tablolarda belirtildiği üze
re; depremden hasar gören üreticilere hayvansal üretim 
kredisi yıllar itibarüyle artışlar yapılarak verilmiştir. 

Bu üreticilerin hayvansal kredi talepleri anında, zama
nında ve süratle karşılanmıştır. Bunun yanında diğer 
tarımsal faaliyetleri ve tarla ziraatini yapabilmeleri 
için Horasan İlçesindeki üreticilere 141 052 467,— li
ra, Pasinler İlçesindeki üreticilere 2 526 955,— lira, 
Narman İlçesindeki üreticilere 222 391 682,— lira 
Bitkiseli Üretim Kredisi verilerek Bankaca yöre üre
ticilerinin tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri sağ
lanmıştır. 

Soru 3. Bu derprem köylerine hayvan edıinmele-
ri bakımından öncelikle hayvancılık kredisi verilmesi 
için yöre Ziraat Bankalarına emir vermeniz olanaklı 
mı? 

Cevap 3. Deprem felaketinin aka'binde şubelere 
afetten zarar gören üreticilerin her türlü kredi talep
lerinim karşılanması hususunda talimat verilmiş, şu
belerin resen kredi kullandırma yetkisi artırılmış, hay
van alımı ve bunların yem. giderleri konusundaki ikraz 
bi mimlerimiz yüksel ti İm i şti r. 

1987 yılında 'büyükbaş 'besicilik konusunda hay
van alımı ile yem güderlerinin karşılanması amacıyla 
daha önce hayvan başına toplam 150 000,— lira ve
rilmekte iken bu me'Mağ toplam 225 000,— liraya yük
seltilmiştir. 

Küçükbaş besicilikte ise 20 000,— lira olan ikraz 
'birimi 32 000,— liraya çıkarılmıştır, 

'Soru 4. Örneğin; Erzurum İli Horosan tlçe'sü Azap 
Köyü için bir tahkikat yaptırmanız mümkün mü? Ay
rıca Horasan Ziraat Bankasının kimlere ne gibi kredi
ler verdiğini ve hayvancılık kredisi olarak neden 
'bir muamele yapmadığının tahkik ettirmeniz olanak
lımı?, . 

Cevap 4. Azap Köyünde Yıllar İtibariyle Mukay© 
seli Tarımsal Krediler Cetveli (Taiblo : 4) 

Yıllar 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Bitkisel 
üretim 

1 300 180,— 
739 025,— 

3 147 '850,— 
480 526,— 

2 293 025 — 

Hayvansal 
üretim 

3 045 187-
2 294 657,-
7 916 8 2 0 -

11 374 110,-
10 261 326-

Günü geçmiş 

<809 126 — 
5 451 398 — 
8 775 828 — 
9 142 884 — 
8 443 169,— 

Toplam kredi 

5 154 493 -
8 485 0 8 0 -

19 840 4 9 8 -
20 997 520,-
20 997 520,-
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Azap köyünde Şubat 1987 ayı sonu itibariyle 
91 üreticiye verilen kredilerin 'bakiyesi toplamı 
20 997 520,— liradır. Söz konusu kredinin yarıdan 
fazlası hayvancılık faaliyetlerinin finansmanı amacıy
la açılmıştır, Yine yıllar itibariyle mukayesesi yapıl
dığı takdirde, 1983 yılında 3 045 187,— lira oLan hay
vansal üretim 'kredileri, 1987 yılında günü geçmiş ala-
calklarla birlikte 1983 yılına göre >% 500 artışla 
15 000 ÛQ0 — liraya yükselmiştir. 

'Bu durum göstermektedirki, Azap köyü üreticileri
ne hayvancılık faaliyetleri için krediler verilmiştir. Ay
rıca diğer tarımsal faaliyetleri için ihtiyaç duyulan 
krediler verilmeye devam edilmektedir. 

iDiğer taraftan; Tablo 1 de de görüldüğü gibi Ho
rasan İlçesindeki üreticilere toplam 553 089 826,— li
ra (hayvancılık kredisi verilmiştir. 

Bölgede yapılan incelemede; Bankaya kredi için 
müracaat eden, kredi almasına engel durumu bulun
mayan bütün üreticilerin kredi taleplerinin yerine ge
tirildiği anlaşılmıştır, 

Arz ederim^ 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Balkanı 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa Sökmenoğlu' 
nun seker ithal etme kararının nedenlerine ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın yazılı cevabı (711715) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şeker pancarı üreticisi olan Türkiye'nin şeker ithal 

etmesi karşısında aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ti
caret Bakanı Sayın Cahit Aral tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması hususunda delaletinizi saygıla
rımla arz ederim. 

9.3.1987 
M. Murat Sökmenoğlu 

Hatay 
1. Şeker pancarı üreticisi olan Türkiye'nin 100 

bin ton üzerinde şeker ithal etme kararının gerekçesi 
nedir? 

x 2. Şeker pancarı üreticisinin darda bırakılması, 
şeker pancarına düşük fiyat verilmesi neticesi ihraç 
ürünü olan şekerin üretimi Türkiye'de düşmüştür. Bu 
hususta tedbir alınmadığı için ithal mecburiyetinde 
kalınmasını doğru buluyor musunuz? Bunun için ne 
gibi önlem aldınız? 

3. Fazla üretimden dolayı ihraç edilmesi gereken 
şekerin ihtiyacımız dururken niçin Irak'a ihraç etme 
kararı alınmıştır? Ve şimdi de 100 bin ton şekeri niçin 
ithal ediyoruz? 

4. Pamukta olduğu gibi ihtiyacımız olan şekerin 
de ihraç edilip daha sonra ithal edilmesi Hükümetin 
ödemeler dengesinin bozulması ile dövize olan ihti
yacı artmasının ikrarı mıdır? Bu hususta alınan başka 
tedbirler var mıdır? Ve nelerdir? 

5. İhraç ettiğimiz pamuk ve şekerin iki misline 
ithal etmek uygulanan politikanın iflası mıdır? Yoksa 
sadece bir takım firmaların kayırılmasından mı kay
naklanmaktadır? Bu hususun ortadan kalkması için 
ne gibi yeni tedbirler almaktasınız? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 15.4.1987 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 5/MM - 160 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 13.3.1987 

tarih ve 7/1715/8100/31832 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun, şeker ithal etme kararının nedenlerine ilişkin ya
zılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edil
miştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu'nun so
rularına cevaplarımız. 

Soru 1. Şeker pancarı üreticisi olan Türkiye'nin 
100 bin ton üzerinde şeker ithal etme kararının ge
rekçesi nedir? 

Soru 2. Şeker pancarı üreticisinin darda bırakıl
ması, şeker pancarına düşük fiyat verilmesi neticesi 
ihraç ürünü olan şekerin üretimi Türkiye'de düşmüş
tür. Bu hususta tedbir alınmadığı için ithal mecbu
riyetinde kalınmasını doğru buluyor musunuz? Bunun 
için ne gibi önlem aldınız? 

Soru 3. Fazla üretimden dolayı ihraç edilmesi ge
reken şekerin ihtiyacımız dururken niçin Irak'a ihraç 
etme kararı alınmıştır? Ve şimdi de 100 bin ton şe
keri niçin ithal ediyoruz? 

Soru 4. Pamukta olduğu gibi ihtiyacımız olan şe
kerin de ihraç edilip daha sonra ithal edilmesi Hü
kümetin ödemeler dengesinin bozulması ile dövize 
olan ihtiyacı artmasının ikrarı mıdır? Bu hususta 
alınan başka tedbirler var mıdır? Ve nelerdir? 
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Soru 5. İhraç ettiğimiz pamuk ve şekerin iki mis
line ithal etmek uygulanan politikanın iflası mıdır? 
Yoksa sadece birtakım firmaların kayırılmasmdan mı 
kaynaklanmaktadır? Bu hususun ortadan kalkması için 
ne gibi yeni tedbirler almaktasınız? 

Cevap 1. Sanayimizin temel politikası yurt içi 
tüketimini emniyetle karşılayacak miktarda şeker üret
mektir. Yıllardan beri bu politika başarı ile uygulan
mıştır. 

Şeker üretimimiz yurt içi tüketimini karşılayacak 
seviyededir. 1982 - 1985 yılları arasında İran ve Irak'a 
1,3 milyon ton şeker ihraç edilerek karşılığında 365 
milyon dolar döviz sağlanmıştır. 

Komşu ülkelerdeki pazarları kaybetmemek ve eko
nomik ilişkiler de dikkate alınarak Irak'a 100 bin ton 
şekerin ihracı için anlaşma yapılmıştır. 

Bu anlaşmayı gerçekleştirmek üzere bu yıl şeker 
ithal edip ihraç edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Cevap 2. Üreticilerin darda bırakılması ve şeker 
pancarına düşük fiyat verilmesi kesinlikle söz konu
su değildir. Nitekim 1982 - 1985 döneminde basit te-
nöre irca edilmiş olarak, pancar çiftçilerine yılda 
667 - 686 bin ton suni gübre dağıtılmışken 1986 yı
lındaki dağıtım % 23 oranında artırılarak 833 bin 
tona yükselmiştir. % 16 polar şeker ihtiva eden pan
car fiyatı bir önceki yıla göre: 

,1984 Yılında % 30,8 
1985 Yılında % 59,2 
1986 Yılında % 28,0 ve 
•1987 Yılında %28,1 
Oranında artırılmıştır. 
Bir önceki yıla kıyasla; 
— 1986 yılında ayçiçeğine % 17,9, buğdaya % 

22,4 şeker pancarına % 28, 
— 1987 yılında ayçiçeğine % 18,1, buğdaya % 

26,7, şekerpancarına % 28,1, 
Oranlarında zam yapıldığı dikkate alınırsa pancar 

çiftçisinin darda bırakılmadığı ortaya çıkmaktadır. . 
Ayrıca şeker sanayiinin kuruluş tarihinden beri en 

yeterli ve en erken zamanda avans ve kesin bedel öde
meleri tou yıl gerçekleştirilmiş ve bu durum pancar 
çiftçisini çok memnun etmiştir. Nitekim 17.3.1987 ta
rihine kadar 4 258 160 dekar sahada taahhüt alına
rak rekora erişilmiştir. Halen taahhütlere devam edil
mektedir. Hava şartları elverdiği takdirde şeker pancarı 
ekim ve üretimi yönünden de rekora erişileceği ka
naatindeyiz. 

Cevap 3. Yurt içi üretim, tüketim miktarları ile 
ithal ve ihraç fiyatları göz önünde bulundurularak 
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Irak'a şeker ihracı kararlaştırılmıştır. İhracat ve itha
latı birlikte yapmakla şeker sanayi; zarar değil, kâr 
sağlayacaktır. 

Cevap 4. Şekeri ucuza ithal edip bunu belirli 
miktardaki kâr ile birlikte ihraç edeceğimiz için ihra
cat ve ithalatın birlikte realize edilmesinin ödemeler 
dengesine olumsuz etkisi söz konusu değildir. 

Kâr sağlayacağı görüşünden hareket edilerek ihra
cat ve ithalat kararları birlikte alınmıştır. 

Pancar tarımının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılma
sı için gerekli her türlü tedbir alınmıştır. Böylece 1987 
yılı pancar ekimi için sanayiimizin 61 yıllık mazisin
de rekor seviyede taahhüt almak mümkün olmuştur. 

Cevap 5. İhracın 2 misli fiyatla şeker ithali söz 
konusu değildir. Aksine, ihraç ve ithalatın birlikte 
yapılması ile bir miktar kâr da sağlanacaktır. 

Şeker ithalinde bazı firmaların kayrılması da 
mümkün değildir. Zira; hem Resmî Gazetede hem de 
günlük gazetelerde yurt içi veya yurt dışından 100 bin 

ton ( + % 50 toleranslı) şekerin satın alınması ilanı 
yapılarak durum ilgilenenlere duyurulmuştur. 

Şeker üretimini artırmak için; hem pancar tarımı 
desteklenerek geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmakta, 
hem de tevsi ve yeni şeker fabrikaları (Çarşamba, 
Ereğli, Çorum,. Erciş fabrikaları ve Etüt - Projedeki 
Kars, Çankırı, Yüksekova projeleri) ile pancar işleme 
kapasitesi artırılmaktadır. 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, tarımsal amaçla kooperatifler ve üst kuruluşları 
ile tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin 1984 -
1986 yıllarındaki denetimlerine ilişkin sorusu ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı 11. Hüsnü Doğan'ın 
yazılı cevabı (7\ 1720) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı Sayın Hüsnü Doğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ede
rim. 

Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kap
samına giren tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst ku
ruluşları ile tarım kredi kooperatiflerinin ve birlikle
rinin 1984, 1985, 1986 yıllarındaki denetimleriyle il
gili bilgiler, aşağıdaki cetvele göre yıllar itibariyle ayrı 
ayrı nedir? 
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Denetleyen birimler 

a) Bakanlığınız müfettişlerince denetlenen 
b) Kooperatif merkez birliklerince denetlenen 
c) Kooperatif birliklerince denetlenen 
d) T.C. Ziraat Bankasınca denetlenen 

Denetlenen kooperatifler 
Kooperatif Birlik Merkez 

sayısı sayısı birliği sayısı 

Soru 2. Soru l'de belirtilen denetlemeler sonu
cunda, yasalara aykırı herhangi bir durum tespit edil
miş midir? Edilmişse bu konuda düzenlenen rapor
ların sayısı nedir? Bu raporlar üzerine ne gibi işlem
ler yapılmıştır? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 15.4.1987 

Bakanlığı 
Özel Kalem, Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM. 2-251 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Gen. Sek. Ka. ve Kar. Müd. nün 16.3.1987 

tarih ve 7/1720-8109/31868 sayılı yazısı. 
Edirne Milletvekili Sayın T. Turgut Arıkan'ın 

yazılı soru önergesinde belirttikleri hususlarla ilgili 
bilgiler yazımız ekinde takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

DENETLENEN KOOPERATİFLER 

1. Denetleyen birimler 

a) Bakanlık müfettişlerince denetlenen (*) 
b) Teşkilatlanma Genel Müdürlüğü tarafından 

denetlenen 
c) Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 

tarafından denetlenen 
(Teftiş + İnceleme + Soruşturma) 

d) Ziraat Bankasınca denetlenen (2) 

Kooperatif 
sayısı 

1984 1985 1986 
, 1 

Birlik Merkez 
sayısı birliği sayısı 

1984 1985 1986 1984 1985 1986 
— 

1382 844 837 17 8 5 — — 

286 310 345 360) 170) 80) 4 5 

(1) Bölge birliklerinde (2) T.C. Ziraat Bankasının denetim yetkisi kalmamıştır. 
(*) 1987 yılı içinde Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliklerinde denetimlere başlanılmıştır. 
2. Kooperatifler ve üst kuruluşların denetimi sonunda kanunlara aykırı durumları tespit olunanlardan 1984 

yılında 87, 1985 yılında 83, 1986 yılında da 76 adedi için soruşturma raporları tanzim edilmek suretiyle 
haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Suçu sabit olanlar çeşitli cezalara çarp
tırılmıştır. 
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7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
in, 1924 -. 1926 yıllarında mevcut olan tarımsal amaç
la kooperatifler ve üst kuruluşları ile tarım kredi koo
peratifleri ve birliklerine ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve Köy işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'in yazılı 
cevabı (7/1722) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı Sayın Hüsnü Doğan tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ede
rim. 

Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kap
samına giren tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst ku
ruluşları üe tarım kredi kooperatiflerinin ve birlik
lerinin 1984, 1985 ve 1986 yıllarındaki sayıları aşağı
daki cetvele göre yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

Kooperatif türü 

a) Köy kalkınma kooperatifi 
b) Orman köyleri kalkındırma kooperatifi 
c) Balıkçılık kooperatifi 
d) Çay istihsal ve satış kooperatifi 
e) Pancar istihsal ve satış kooperatifi 
f) Hayvan üreticileri tedarik ve pazarlama kooperatifi 
g) Elektrik üretim kooperatifi 
h) Tarım kredi kooperatifi 
i) Varsa isimleri ayrı ayrı belirtilerek diğer koopera

tifler 

Kooperatif 
sayısı 

Birlik 
sayısı 

Merkez 
birliği 
sayısı 

Soru 2. Bu kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının en az % 51 hissesine sahip oldukları kuruluşlarla ilgili 
bilgiler aşağıdaki cetvele göre 1984, 1985 ve 1986 yılları itibariyle ayrı ayrı nedir? 

Kooperatifim adı 
siahip olduğu kuruluşun adı 

En az ı% 51 hissesin© 
Kuruluştaki sermaye 

tutarı (TL.) 

T. C. 
Tarım Orman ve 

Köyişleri Bakanlığı 15.4.1987 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM. 2.250 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Gen. Sek." Kan. ve Kar. Müd, nün 16.3.1987 
tarih ye 7/1722-8111/31870 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Sayın T. Turgut Arıkan'ın ya
zılı soru önergesinde belirttikleri hususlarla ilgili bil
giler yazımız ekinde takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 
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1. KOOPERATİF VE BİRLİK SAYILARI 

Kooperatif sayısı Birlik sayısı 

Kooperatif türü 

1-
2. 
3. 
4. 
5, 
6, 
7, 
8. 
9, 

10 -

Köy Kalkınma 
Ormam Köyleri Kalkınma 
Toprak - Su 
Su Ürünleri 
Hayvan Üre. Ted. Paz. 
Çay îstih. ve Satış 
Pancar İstifa, ve Satış 
Elektrik Üreticileri 
Toprak ve Tarım Reformu 
Tarım Kredi 

g TOPLAM 

ı 
(1) Tasfiye halinde. 

2. Kuruluşun adı Hisse nispeti j % Reel1 sermayesi Kuruluşun adı 
Pancar Motor T.A.Ş. 

Şekerbank T.A.Ş. 
Kayseri Şeker Fabrikası 

Konya Şeker Fabrikası 

Amasya Şeker Fabrikası 

Beta Zir. ve Tic. A.Ş. 

51.59 

75.22 
88.96 

74.92 

69.45 

62.00 
Pankobirlik ve Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri 

4 milyar 

19 milyar 
2.3 milyar 

3.9 milyar 

2.1 milyar 

405 milyon 

Aysaş Anadolu Yem Sanayii 
T.A.Ş. 
Meytaş Medet Yem San. T.A.Ş. 
Elsan Niğde Ambalaj San. ve 
T.A.Ş. 
Tareks Tarım Ürün. Araç, Ge
reç İt, İh. T.A.Ş. 
Çepni Gücü Yem, San. ve Besi
cilik A.Ş. 
Bigadiç Yem Sanayii 
T. Tarım Kredi Kooperatifleri 
peratifleri Merkez Birliği. 

1984 

5 974 
1 711 
1 196 

343 
149 
98 
23 

3 
9 

2 263 

11 796 

1985 

5 579 
1 697 
1 268' 

360 
154 
105 
23 

3 
9 

2 307 

İl1 505 

1986 

5 485 
1 745 
1 326 

384 
157 
112 
25 

3 

2 357 

11 644 

1984 

79 
3 
4 
8 

— . 
7. 
I' 

16 

118 

1985 

79 
3 
4 
8 

— 
7 
1! 

16 

118 

1986 

79 
3 
4 
8 

— 
7 
1 

1 

118 
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8. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri - Bünyan İlçesi Endüstri Meslek Lisesi yapımının 
ne zaman gerçekleşeceğim ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun ya
zılı cevabı (7/1724) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı Sayın 'Metin Emiroğlu tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Mehmet Üner 
Kayseri 

1. Kayseri Bünyan ilçesi Belediyesince yaklaşık 2 
yıl önce arsa tahsisi yapılan Endüstri Meslek Lisesini 
ne zaman gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? 

2. Bünyan İlçemiz için Endüstri Meslek Lisesi 
yapımı gerçekleşecek ise hangi bölümlerden oluşa
caktır, ayrı ayrı belirtir misiniz? 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 13,4.1987 

Spor Bakanlığı 
Erkek Teknik Öğretim 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 716.0 (38) Yat. Şb. 167 
Konu : Mehmet Üner'in yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Ge

nel Sekreterliği, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş
kanlığının 16 Mart 1987 tarih ve 7/1724/8117/31884 
sayılı yazısı. 

1. Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Üner'in, 
Kayseri - Bünyan İlçesi Endüstri Meslek Lisesi yapı
mının ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

2. Kayseri İli Bünyan İlçesinde Endüstri Meslek 
Lisesi yeri olarak ayrılan 9093 m2 arsanın 20.000 m2 

ye çıkarılması ve bu arsaya ait tapu kadastro çapı, 
imar durumu, aplikasyon krokisi ve tahsis belgesinin 
Bakanlığımızla gönderilmesi halinde, ilerici yıllar ya
tırım programı ile bir Endüstri Meslek Lisesi yapıla
bilmesi için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına 
teklifte bulunulacaktır. 

Bilgilerinize arz ©derim. 

Metin Emiroğlu 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı 

9. — Erzincan Milletvekili Veysel Varolun, Er
zincan - Merkez Işıkpınar Köyü öğretmenine ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1730) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

1. Erzincan Merkez Işıkpınar Köyü Öğretmeni 
Maide Özalp Deveci hangi tarihte ve nerede göreve 
başlamıştır, tahsili nedir? 

2. Görevi sırasında hangi sebeplerden ötürü ne
reye nakledilmiştir? Tarih ve yıl olarak. 

3. Adı geçen öğretmen tam teşekküllü bir hasta
neye yatmış, tedavi görmüş ve rapor almış mıdır? 

4. Öğretmen evli midir, bekâr mıdır? Evli ise eşi
nin işi nedir? 

5. En son görev yerinden. Erzurum'a Bakanlığın 
8.12.1986 gün ve 799441 sayılı Bakanlık onayının ge
rekçesi nedir? 

6. Adı geçen öğretmen, nakil onayından evvel al
dığı raporda herhangi bir yolculuk neticesi hayati teh
like mevcuttur, hükmü bulunursa Bakanlık olarak bu 
mazereti ve sonucunun doğuracağı neticeleri hiç dü
şündünüz mü? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 13 . 4: 1987 

Spor Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : 243. 60. PER -
İLK NAKİL 87 (51645) 

Konu : Maide Özalp Deveci hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 17.3.1987 tarih ve 7/1730/8139-31931 sayılı 

yazınız. 
İlgi yazınızla intikal ettirilen, Erzincan Merkez 

Işıkpınar Köyü İlkokulu Öğretmeni Maide Özalp (De-
veci)'nin durumu incelenmiştir. 

1. Bursa İli emrinde öğretmen iken, adı geçen; 
Erzincan İli emrine naklen atanmış ve 15.8.1985 tari
hinde Çayırlı İlçesi Mirzaoğlu Köyü İlkokulunda gö
revine başlamış, bilahara Erzincan Işıkpınar Köyü Ca-
nahmet İlkokuluna verilmiştir. Kız ilköğretmen Okulu 
ve Ticarî İlimler Akademisi mezunudur. 
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2. Öğretmenin, dosyasının incelenmesi sonucu; 
a) öğretmen boykotuna katıldığı, 2 ay süreyle 

memuriyetten geçici olarak men cezası aldığı, 
b) Sınav gözcülüğü sırasında öğrencilere kopya 

vermekten kısa süreli durdurma cezası aldığı, 
c) Meslek mensuplarına yakışmayan davranışlar 

içline girdiği, 
3. Öğretmenin, (6) ay önce Erzincan Devlet Has

tanesinden (60) gün istirahat raporu aldığı, 
Halen (6) aylık hamile olan ilgili, 24.2.1987 tari

hinden itibaren; hamileliği sona erinceye kadar isti
rahat! olduğu, 

4. Bir gazeteci ile evli bulunduğu, 

5. Erzincan'da başarılı olamadığı ve sik sık has
talandığından bahisle, Valilikçe i'ldışı nakli istendiğin
den öğretmenin; Üniversite Hastanesi bulunan komşu 
ve en yakın il olan Erzurum'a naklen atandığı tespit 
edilmiştir. 

6. Raporlu olduğu dikkate alınarak öğretmene, 
henüz tebligatı yapılmamıştır. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

10. — Edime Milletvekili Muhittin Yıldırım'in, ta
rımsal araç sayımına ve sonuçlarına ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
in yazılı cevabı (7/1738) 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Muhittin Yıldırım 

Edirne 

Dört yıl önce Tarım Bakanlığı ve Devlet İstatis
tik Enstitüsü tarafından yapılan tarımsal araç sayı
mında, Türk tarımında kullanılan karasaban sayısının 
929.000 ve traktör pulluğunun ise 560.000 olduğu be
lirtilmekte idi (Günaydın, 30 Kasım 1982). 

1. En son tarımsal araç sayımı ne zaman yapıl
mıştır? Bu sayım sonuçlarına göre tarımda tarımsal 
araçların sayısı ne durumdadır? 

2. İstatistik Enstitüsünce bir araç sayımı yapıl
mamış ise Bakanlık kayıtlarına göre tarımsal ataçların 
durumu nedir? 

3. Ülkemizde ilkel araçlarla yapılan tarımın, ve
rime olan etkisi hesaplanmış mıdır? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 15.4. 1987 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM. 2-252 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. Kan. ve Kar. Müdürlüğünün 

17.3.1987 tarih ve 7/1738 - 8170/31969 sayılı yazısı. 
Edirne Milletvekili Sayın Muhittin Yıldırım'ın ya

zılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Tarım araçları sayısı her yıl periyodik olarak 

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından tespit edilmekte
dir. 

2. Devlet İstatistik Enstitüsünce 1985 yılı dahil 
tarım araç ve gereç sayısı tespiti yapılmış olup, bu ko
nudaki bilgiler DİE Yayınlarında mevcuttur. 

3. Türk çiftçisinin modern tarım alet ve makina-
larıyla teçhizi, Bakanlığımın en önemli amaç ve gö
revleri arasında bulunmaktadır. 

Türk tarımının son yıllarda ulaştığı mekanizasyon 
seviyesi, hiç şüphe yokturki ilkel tarım araçlarının 
yıldan yıla ter'kedilerelk, yerlerini modern araçların 
almasından kaynaiklanmaktadır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

/ / . — Erzincan Milletvekili Veysel Varolun, Er
zincan İlinin okul ve öğretmen sorunlarına ilişkin so-

l rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (711739) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

II. Erzincan'ın merkez ve ilçeleri dahil, kaç kö
yünde kapalı okul bulunmaktadır? 

2. Olukpınar Köyünde 17, çok yakın iki mezra
sında 9, ki ceman 26 öğrenci çağında çocuk bulunma
sına rağmen, bu köye bir okul yaptırılması neden dü
şünülmemektedir? 

Garpta 4 öğrencinin bir öğretmen ile idare edildi
ğini basından sizin de izlemiş olduğunuzu umarım. Bu 
eşitsizliği giderici tedbirleri almayı düşünüyor musu
nuz? 
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T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 13.4. 1987 

Spor Bakanlığı 
ilköğretim Genel Müdürlüğü 

Sayı : 002. Eğt. Pla. Şb. 
Md. (453) 9809 

Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Ge

nel Sekreterliğinin 17.3.1987 gün ve Kanunlar ve Ka
rarlar Dairesi Başkanlığının Kan. Kar. Md. 7/1739-
8177 - 32001 sayılı yazısı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının İlgi ya
zısı ekindeki Erzincan Milletvekili Sayın Veysel Va-
rol'un yazılı soru önergesinde belirtilen ve Bakanlığı
mızı ilgilendiren hususlar incelenmiştir. 

1. Erzincan Hinde öğretmensizlik sebebiyle kapa
lı ilkokul yoktur, öğrenci azlığı sebebiyle geçmiş yıl
larda kapatılan (54) okuldaki öğrenciler yatılı ilköğ
retim bölge okullarına yerleştirilmiştir. 

Yine öğretmensizlik sebebiyle kapalı ortaokul da 
bulunmamaktadır. 

2. Kemah İlçesi Olukpınar Köyü İlkokulunda, öğ
retim yıllarına göre öğrendi sayısının her yıl azaldığı 
ve 1984 -1985 öğretim yılında öğrenci sayısı (7)'ye 
düştüğünden okul kapatılmıştır. Okulun öğrencileri 
Kemah Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna alınmıştır. 

Ayrıca, okulun eğitim - öğretime kapatıldığından 
bu yana öğrendi olmadığından okul binası yapılması 
veya okulun açılması konusunda herhangi bir talep 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanı 

12. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan - iliç İlçesi Şeyda Lisesi Müdür Yardımcılığına 
mevzuata aykırı olarak atama yapıldığı iddiasına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Metin Emiroğlu'nun yazdı cevabı (7/1770) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

24 . 3 . 1987 
Veysel Varol 

Erzincan 

Erzincan Hiç İlçesi Şeyda Lisesi Müdür Yardım
cısının istifasıyla boşalan yardımcılığa henüz bir yıllık 
öğretmenlik süresini doldurmamış bulunan öğretmen 
Hikmet Karakaya'nın bu göreve atandığını mahallin
de yapmış olduğum incelemelerden anlamış bulunu
yorum. Bu mesleğe yirmiüç yılını vermiş bir kimse 
olarak sormak istiyorum. 

1. Adı geçen öğretmenin tayini bugünkü mer'i 
bulunan Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin 5 inci 
madde, 2 nci paragraf ile 657 sayılı Yasa ve ilgili ka
rarnamenin hükümlerine uygun mudur? 

2. Uygun değilse, okulda 'beş yıllık ve daha fazla 
kıdemli öğretrnenler bulunmasına ve teklif edilmiş ol
masına rağmfen, 31.1.1987 tarih ve 86/270.22354 sayılı 
yönergenin hükümlerine aykırı olarak ve keyfi tasar
rufta bulunan Erzincan İl iMillî Eğitim Gençlik ve 
Spor Müdürü hakkında ne düşünüyorsunuz? 

3. Henüz tecrübesiz ve bir yılhk öğretmenin yar
dımcılık görevinin iptal edilmesini uygun bulur musu
nuz? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 14 .4 .1987 

Spor Bakanlığı 
Ö z e l 

Sayı : Parl. ile İlişk. Müş. 
470/52163 

Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre

terliğinin 27.3.1987 gün ve 7/1770-8279/32329 sayılı 
yazısı. 

Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un Erzincan -
iliç İlçesi Şeyda Lisesi müdür yardımcılığına mevzu
ata aykırı olarak atama yapıldığı iddiasına İlişkin ya
zılı soru önergesinin cevabı aşağıdadır. 

1. Bakanlığımızca yayımlanan Taşra Teşkilatı yö
neticiliklerine atanma ve bunların görevden alınmala
rı hakkındaki yönergenin 32 nci maddesinin son pa
ragrafında «Bütün atamalarda teklif edilen adayın 
branşında öğretmen açığına meydan verilmemesi» 
hükmü bulunmaktadır. 

Erzincan iliç Şeyda Lisesi müdür yardımcılığından 
boşalan kadroya aynı okuldan İngilizce öğretmeni 
Yüksel Çıkrıkçı ile Sosyal Bilgiler öğretmeni Hikmet 
Karakaya talip olmuşlardır. 

Okul Müdürü «Yönetici Değerlendirme Formu» 
nda her iki öğretmene de eşit puanlama yapmıştır. 
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Ancak, yukarıda belirtilen yönetmelik hükmü ge
reğince «ti Değerlendirme ve Mülakat Komisyonu» 
Şeyda Fırat Lisesinde İngilizce öğretmeni Yüksel Çrk-
rıkçı'nın okulun tek İngilizce öğretmeni olduğu ve haf
tada 21 saat İngilizce dersini okuttuğu, müdür yar
dımcılığına atandığı takdirde haftada 15 saat İngilizce 
dersinin boş geçeceğini dikkate alarak yerine, Sosyal 
Bilgiler dersine karşılık 2 Sosyal Bilgiler öğretmenin 
görev yaptığı müdür yardımcısı olarak, Hikmet Ka-
rakaya'nın atandığı takdirde 7 saat boş geçecek der
sin diğer Sosyal Bilgiler öğretmenince doldurulabile
ceği dikkate alınarak Hikmet Karakaya'nın söz konu
su okulun müdür yardımcılığına atanmasına oy bir
liği ile karar vermiştir. 

2. Erzincan iliç Şeyda Fırat Lisesi müdür yar
dımcılığına yapılan atama tamamen usulüne uygun 

olarak yapıldığından İl Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Müdürü hakkında yapılacak yasal bir işlem bulunma
maktadır. 

3. Orta dereceli okul müdür yardımcılıklarına ya
pılan atamalar öncelikle dkul içerisinden talipliler ara
sından belirtilen yönetmelik doğrultusunca yapılmak
tadır. 

Bu sebeple, usulüne uygun olarak ataması yapılan 
Hikmet Karakaya'nın atama onayının iptali mümkün 
görülememiştir. 

Arz ederim. 

Metin Emiroğlu 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı 
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28.12.1960 Tarihlî ve 189 Sayıh Millî Savunma Bakanhğı İskan Ihtiyaçlan İçin Sarfiyat terası ve Bu Bakan
lıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanlann Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Ka
nunun Değişik 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasansına Verilen Oylann 

Sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ÂDÂNA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Coşkun Bayram 
Ahmet Şevket-Gedik 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Kâzım ipek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Sururi Baykal 
Ali Bozer, 
Neriman Elgin 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
tsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

Üye Sayısı : 400 
Oy Verenler : 201 
Kabul Edenler : 199 
Reddeden .j 
Çekinserler : 
Geçersiz Oy : 

1 
— 

1 
Oya Katılmayanlar : 197 
Açık Üyelikler : 2 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVlN 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün -
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
ismail Dayı 
Necat Tunçsiper 

-Cahit Tutum 
BİNGÖL 

Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet tbrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal îğreki 

A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
İsmail Üğdül 
U M t L'ii. ' 1 / 1 J „ 

Muhattın Yıldınm 
ELAZIĞ 

Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürfc 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahatvin Araş 
Togay'Gemalmaz 
Hilmli Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
ihsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 

İSPARTA 
Fataıa Mi'hriban Erden 

İÇEL 
Ibfaihkn Aydoğan 
Hikmet Biçentürk 
Edip özgenç 
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Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yüceden 

İSTANBUL 
Behiç Saidi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
ttnren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dincerier 
Hayretit&n Elmas 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz fiılsan Hastürk 
Ömer Ferruh îttear 
Tülay öney 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Erdal İnönü 
Hayrullah Olca 
Turgut Sumalp 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altmok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 

MALATYA 
İlhan Dinçti 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ümit Canuyar , 
Sümer Oral 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerım Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
tdris Gürpınar 

MUŞ 
Nazmi önder 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 

| Fehmi Memişoğlu 
SAKARYA 

Mustafa Kılıçaslan 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
M. Müikerrem Taşaoglu 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Cemal Özdemir 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Kara 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Reddeden) 

ZONGULDAK] 
İsa Varda! 

(Geçersiz Oy) 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
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ADANA 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz (İz.) 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
M-, Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Ansan Savaş Arpacıoğlu 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Necdet Calp (İz.) 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Vahit Halef oğlu <(B.) 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Halil Şıvgın (İz.) 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğkı 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AHİ Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel (B.) 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İ. Cenap Ege (Bşk. V.) 
Halil Nüshet Goral 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni İslim yel i 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Fuat Öztekfin 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Nartin 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (B.) 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 

(Oya Katılmayanlar) 

İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nura Üzel 

GAZİANTEP 
Hasan Celâl Güzel (B.) 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
ibrahim Turan 

HAKKARİ 
Lezgin Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Hamit Melek 
M. Muraıt Sökmenoğlu 
(İ.A.) 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Mustafa Kemal Toğaıy 
İbrah'üm Fevzî Yaman 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 

ÎSTANBUU 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
H. Hüsnü Doğan (B.) 
Halil Orhan Ergüder 
Mehmet Kaıfkaslıgil 
Doğan Kasaroğlu 
Alıtan Kavak 
R. Brcümemt KbniUkman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir Öğünç 
Turgut özal (Başbakan) 
İbrahim özdemir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Mustafa Tınaz Titiz (B.) 

Saim Bülend Ulusu 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
I İsmet Kaya Erdem (B.) 

Burhan Cahit Gündüz 
Yılmaz önen 
Özdemıir PehJivanoğlu 
Işüay Saygın 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 

İ
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
I Abdulhalim Araş 
j (Bşk. V.) 

I KONYA 
| Kadir Demir 
İ Sabri Irmak 
I Kemal Or 
8 

I Emin Fahrettin özdilek 
İ Abdullah Tenekeci (B.) 

1 
KÜTAHYA 

Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli (B.) 
A. Necati Kana'a 

MALATYA 
Ahmet İlhami Kösem 
Fahri Şahin 
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MANİSA 
Abdullah Çakıref e 
Mehmet Timur Çınar 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebiöğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
(Bşk. V.) 
Ahmet Mesut Yılmaz (B.) 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Hüsamettin Cindoruk 
Berati Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

Ruşıan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Paiaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Muştala Demir 
Osman Doğan 
©atori Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevlü (B.) 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 

TRABZON 
Osman 'Bahadır 

Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoglu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa, Ateş 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar (t. A.) 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK] 
Veysel Atosoy (B.) 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
KÖkSal Toptan 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL : 1 

KAHRAMANMARAŞ : 1 

»••-« 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

90 İNCİ BİRLEŞİM 

15 . 4 . 1987 Çarşamba 

Saat : 14.30 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 29 arkadaşının, yurt dışında yerleşmiş bulunan va
tandaşlarımızın demokratik ve laik cumhuriyet ilke
lerine ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı örgüt
lenmiş güçlerin etkilerinden korunmaları, maddî ve 
manevî yönden desteklenmeleri için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lîs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

2. — Denizli (Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 
10 arkadaşının, Türkiye-ABD ilişkilerimde mevcut 
olduğu iddia edilen aksaklıklarla bu konuda alınacak 
tedbirleri ve SEİA anlaşmasının her iki ülkeye sağla
dığı yararları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/53) 

3. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaşve 16 
arkadaşının, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege 
sorununun sağlıklı bir çözüme ulaştırılabilmesi için 
ifconuyla ilgili olarak bugüne kadarki gelişmeleri ve 
alman önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın

ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/54) 

4. — Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadık
lar ve 11 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan tütün 
ekimi ve sigara ithalatı politikasından kaynaklanan 
sorunları ve BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa Muraıt Sökmen-
oğlu ve 12 arkadaşının, Hükümetin ekonomik politi
kasından kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, öde
meler dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi so
runlara karşı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

4. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 



6. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devanı eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

7. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

8. — Sinop Milletövdciili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

9. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

10. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
Iş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

11. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

12. — Tunceli Milletvekili Ali RüdVan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so 
ru önergesi (6/876) (1) 

13. — Kırklareli Milletvekili Erol AğagİHn, Yl'Bl-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

14. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına Mis
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

15. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

16. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü sor önergesi (6/817) 

17. — Manlbul Milletvekilli Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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I 18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

19. — Kayseri Milletvekili' Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 

I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 
20. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer

kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/838) İ i *1" 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tanm 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

22. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın-

I da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
I sözlü soru önergesi (6/845) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman Iş-
I letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
I üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta-
I rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner

gesi (6/879) 
24. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, terör 

olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

25. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri tünde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

26. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

27. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBtRLtK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

28. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 



29. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/890) 

30. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

31. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

32. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

33. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

35. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

36. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLÎK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

38. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoluıdaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) <1) 
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ı 40. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

41. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

42. —- Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül-
kemizîdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

43. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka-
tüan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

44. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezftln, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli Icaynalklardıan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

45. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

47. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ıın, Diyarbakır llünıde cereyan eden anarşi ve 
terör od'aylarma ve yapiilan operasyonlara ilişki n İç
işleri Bakamından sözdü soru önergesi (6/915) 

49. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 

I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 



50. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

51. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sö'k-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

52. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

53. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın alındığı iddia edilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

54. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

55. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden 'bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 

56. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

57. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun . önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş̂  
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

58. —• İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

59. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 
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60. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

61. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

62. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «'başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

63. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişiktin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) (1) 

64. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

65. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, vize alıp da başarısız olan yüksekokul öğrenci
lerinin af kapsamına almmasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/973) (1) 

66. — Gaziantep Milletvekili Feyzullaîı Yıldırır' 
m, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) ü ) 

67. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
ili Banaz ilçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

68. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
liralık kaçak malın «sac» adı altında Türkiye'ye so
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

69. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin ilinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 
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70. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezifin, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

71. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezifin, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

73. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

74. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

75. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

76. — Eskişehir Milletvekili Münir Sejvinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

77. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud AJitun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

79. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

80. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

81. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u iş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

82. — İstanbul Milletvekili Feridun Şalkir Öğüne' 
ün, Sosyaidemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

83. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

84. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

85. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

86. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

87. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

88. — Konya Milletvekili Salim Ererin, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

89. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltma alınan bir şahsın götürüldüğü keşif 



mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

90. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

91. — Zonguldak Milletvekilli İsa VardaTın, Sov
yetler Birliğinden alınacak doğal gazın alımına, 
nakllıine ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

92. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, NATO 
Genel Sekreterinin Türk - Yunan raünasebetlerindeki 
tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

93. — Zonguldak Milletvekilli İsa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİÖER İŞLER 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

2. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

3. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari
hi : 12.1.1987) 

4. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, İpekböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarihi : 12.1.1987) 

5. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek-
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[erimesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

6. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayıü Sosyal 
Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/404) (S. Sayısı : 540) 
(Dağıtma tarihi ': 5.3.1987) 

7. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 
16 Arkadaşının, Emniyeti Umumiye İdaresinin Ne
zareti Altında Bulundurulma Ceza ve Tedbirinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ile 
Adana Milletvekili Coşkun Bayram'm, Emniyeti 
Umumiye Nezareti Altında Tutulmak (Güvenlik Gö
zetimi Altında Tutulmak) Ceza ve Tedbirlerinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/380, 2/385) (S. Sayı
sı : 542) (Dağıtma tarihi : 23.3.1987) 

8. — İstanbul Milletvekili Hayrettin Elmas ve 14 
Arkadaşının, 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun 
İle Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/394) (S. Sayısı : 543) (Dağıt
ma tarihi : 23.3.1987) 

9. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/826) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1987) 

10. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanh'nın, 
Türk Ceza Kanununun 4 üncü ve 403 üncü Maddele
rine Deiğiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sayısı : 549) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.1987) 

11. — Gümüşhane Milletvekilleri Akif Kocaman ve 
İbrahim Turan'ın, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
da Kanunun 4 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/421) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma 
tarihi : 8.4.1987) 

12. — 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci Maddesi 
(e) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/829) (S. Sa
yısı : 55J) (Dağıtma tarihi : 8.4.1987) 

X 13. — 28.12.1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savun
ma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için Sarfiyat terası ve 



Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzu
mu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi 
Hakkında Kanunun Değişik 3 üncü Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı
sı ve Millî Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/823) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 
8.4.1987) 

14. _ 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Su
baylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve 
Üç Geçici Madde Eklenmesi, 21.6.1927 tarihli ve 
1111 sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 

Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/828) (S. Sayısı : 552) (Dağıtma tarihi : 9.4.1987) 

X 15. — Muş Milletvekili Alaattıin Fırat ve Istan-
Ibul Milletvekilli Bülent Akarcalı'nın, 21.1'2.1959 tarife 
-ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madlde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi vte Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma 
tarihi: 13.4.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem : 17 Yasanıa Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 512 
Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 25.8.1971 Tarih 1475 
Sayılı İş Kanununun 25 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

(2 /330) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sosyaldemakrat Halkçı Parti 8.4.1986 

Grup Başkanlığı 
Sayı : 160 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı tş Kanununun 25 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkındaki Kanun 

Teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

Abdullah Çakırefe 
Manisa Milletvekili 

G E R E K Ç E 
Geçtiğimiz yıl genç işçiler yılı idi. Özellikle 15 yaşını doldurup, 18 yaşını doldurmamış, okul ile ilgisi ol

mayan gençlerin boş kalmaları halinde ülkemiz açısından büyük sosyal problemlerin doğmasına yol açabilir. 
Hernekadar Devlet Bakanlığınca mesleğe hazırlama kursları açılmaya başlanmış ise de mahdut sayıda gen

cin mesleğe hazırlanması ile, yukarıda bahsedilen sos yal problem önlenemez. 
Bu nedenle daha büyük ölçüde ve daha etkin bir çare olarak, bu gençlerin, yarın bunların emeğinden ya

rarlanacak işverenlerin katkısı suretiyle yetişmelerini sağlamak amacıyla bu Kanun teklifi hazırlanmıştır. 

MANİSA MİLLETVEKİLİ ABDULLAH ÇAKIREFE'NİN TEKLİFİ 

25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 25.8.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesine aşağıdaki (c) fıkrası eklen
miştir: 

C) İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde % 6 oranında, 15 yaşını doldurmuş, 18 
yaşını doldurmamış ve okul ile ilişiği olmayan genç işçi çalıştırmakla yükümlüdürler. 

Çalıştırılacak genç işçi sayısının tespitinde, daimî işçi sayısı esas alınır. % 6'nın hesaplanmasında yarıma 
kadar olan kesifler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olanlar tama iblağ edilir. 

'İşveren çalıştırmak zorunda olduğu genç işçileri İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile sağlar. 
Çalıştırılacak genç işçilerin, hangi işlerde çalışabilecekleri, bunların genel hükümler dışında bağlı olacak" 

lan özel ve ücret şartları ile nasıl işe alınacakları tüzükle düzenlenir. 

Yürürlük 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Ku rulu yürütür. 
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Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi 
Sağlık ve Sosyal İsler 

Komisyonu 
Esas No. : 2/330 

Karar No. : 3 

5.12.1986 

TÜRİKİ'YE BÜYÜK MİLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 
Yüksek Başkanlıkça 10.4.1986 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Manisa Milletvekili Abdullah Ça-

kırefe'nin; 25.8.1971 Tarih ve 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tekllifii» Komisyonumuzun 4.12.1986 tarihli 4 üncü Birleşkrıinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü, 

Söz konusu teklif ile 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde >% 6 oranında, okul ile ilişiği olmayan 
1 5 - 1 8 yaş grubundaki çocukların istihdamı öngörülmektedir. 

Malûmları olduğu üzere, okul 'ile ilişiği kesilmiş çocuklarımızın meslekî eğitiminin sağlanması maksadıy
la çıkarılan 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ye Meslek Eğitimi Kanunu çerçevesinde, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıraklık eğitimi yaygınlaştırılmaktadır. 

Okul ile ilişiği kesilmiş bulunan 15 - 18 yaş grubun ciaki gençlerin, mezkûr Kanun hükümlerine göre açı
lan kurslara katılarak kalifiye eleman durumuna getirildikten sonra liş bulma güçlüklerinin ortadan kalka* 
cağı düşünülmektedir., 

Ayrıca, Hükümet çalışmaları arasında bulunan istihdamın geliştirilmesi konusu, Devlet Bakanlığının koor
dinatörlüğünde müstakil bir program olarak ele alınmış kamu kurum ve kuruluşların imkânları dahilinde orga
nize edıitaesi planlanmıştır. ' 

Bu çalışmalar muvacehesinde, 1475 sayılı İş Kanununda değişiklik yapılmasını öngören mezkûr teklif 
Komisyonumuzca musibet müCalaa edilmemiş ve maddelerine geçilmeden tümü reddedilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

'EsıkliŞeMr 

Kâtip 
Hamdi özsoy 

Afyon • 

Üye 
O. Nuri Akyol 

İKocael 

©aştartvekülli 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Veysel Varol 

Erzincan 

Sözcü 
Mehmet Özalp 

Aydın 

Üye 
M Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 

Üye 
Mustafa Kılıçaslan 

Sakarya 

• • mm^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 512) 



Donem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 526 

Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 3 Arkadaşının, 17.10.1983 
Tarihli ve 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko

misyonu Raporu (2/319) 

Türkiye Büyük, Millet Meclisi 
Anavatan Partisi 6 t 3 < 1986 
Grup Başkanlığı 

Tarih : 7.3.1986 
Sayı : 11 • 86/115 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Mustafa Balcılar Burhan Kara Hamdi Özsoy 
EsMşehİr MiUetvddü Giresun MiHetovekıLUi Afyon Miltetvekil 

Mehmet Özalp 
Aydan Milletvekilli 

G E R E K Ç E 

Madde 1. — Tarım kesiminde yaşayan vatandaşlarımızın çalışma ortamı, diğer Bağ-Kur sigortalılarına na
zaran farklılıklar arz etmektedir. Tarımsal üretimle meşgul olanların çalışma alanı açık arazi olup, bu kesim
de çalışanlar yıpratıcı tabiat şartlarına maruz kaldıklarından daha erken yaşta yıpranmaktadırlar. 

Madde yürürlükteki şekliyle kalırsa kırsal kesimde yaşayan ileri yaştaki, hatta 70 - 75 yaşındaki kimseler 
de mecburî sigortalı kalmaya devam edeceklerdir. Oysa Türkiye'de ortalama yaşama süresi 63 yıldır. 

Devlet memurları kadın iseler 45, erkek iseler 50 yaşında emekli olmakta; hatta 23.9.1983 tarihli ve 2898 
sayılı Kanuna göre daha erken yaşta da emekli olabilmektedirler. 

Keza Bağ - Kur'da emeklilik yaşı kadınlarda 50, erkeklerde 55 dir. 

2926 sayılı Kanunda da durum böyle olmasına rağmen, bu kesimdeki küçük çiftçilerin gelir düzeyinin dü
şüklüğü hem, 10 yıllık hizmet borçlanması ve hem de aylık bağlatabilmek için 5 yıl daha ayrıca prim öde
mek mecburiyetinde olmaları tarım kesimindeki bazı vatandaşlarımızı güç duruma düşüreceği muhakkaktır. 

Sosyal güvenliğin kitleye yaygınlaştırılması esas olmakla birlikte, yukarıda izah ettiğimiz sebeplerle madde
de sözü edilen yaşlardan sonra tarım kesiminde kendi nam ve hesabına çalışan vatandaşlarımız için sigortalı
lığı ihtiyarî hale getirmek, bu vatandaşlarımıza sosyal güvenliği bir külfet, olmaktan kurtaracaktır. 

Madde 2. — Birinci madde ile sağlanan imkândan, 2926 sayılı Kanunun uygulanmaya başlandığı yerlerde
ki vatandaşlarımızın da faydalanmasını sağlamak için düzenlenmiştir. 

Madde 3, 4. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 



Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler 4.2. 1987 

Komisyonu 
Esas No. : 2/319 

Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 10.3.1986 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Eskişehir Milletvekili Mustafa Bal
cılar ve 3 Arkadaşının; 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra eklenmesine dair Kanun teklifi.» Komisyonumuzun 
29.1.1987 tarihli Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile, Bağ-Kur temsilcilerinin de katılmala
rıyla incelenip görüşüldü. 

Yapılan görüşmeler sonucu gerekçesi uygun görülen söz konusu teklifin maddeleri ve tümü Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Kâtip Üya 
Mustafa Balcılar Hamdi Özsoy A. Şevket Gedik 

Eskişehir Afyon Adana 

Üye Üye Üye 
Rıza Öner Çakan Sait Ekinci Nadir Pazarbaşı 

Zonguldak Burdur Çanakkale 

Üye Üye Üye 
F. Şakir Öğünç Muzaffer Yıldırım Talat Sargın 

İstanbul Kayseri Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi (S. Sayısı : 526) 
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ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ MUSTAFA BALCI
LAR VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adı
na ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka

nun Teklifi 

MADDE 1. — 2926 sayılı Kanunun 2 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ancak, uygulama tarihinde 50 yaşını dolduran ka
dınlarla 55 yaşını dolduran erkekler istekleri halinde 
kapsama alınırlar. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 1 inci madde
si, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sigorta kap
samına alınanlara da uygulanır. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ı 
17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adı
na ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka

nun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Teklifin geçici maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

..>..« 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 526) 





Dönem : 17 Yasama Yıb : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 540 

Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 3 Arkadaşının, 17.7.1964 
Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 

İşler Komisyonu Raporu (2 /404) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anavatan Partisi 17 . 2 . 19&7 
Grup Başkanlığı 
Sayı : 11-87/100 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir Ek Geçici Madde eklenmesi hakkındaki Ka
nun teklifimiz, gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Balcılar Mustafa Kılıçaslan Mahmut Karabulut 
Eskişehir Milletvekili Sakarya MiUetvekfti Sivas Milletvekili 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya Milletvekili 

GENEL VE MADDE GEREKÇESİ 

1.3.1965 tarihinde yürürlüğe giren 506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin II nci bendinde çıraklar için 
sınırlı olarak sigortalılık getirilmiş ve bu bendin (B) fıkrasında; «özel kanunda tarifi ve nitelikleri belirtilen 
çıraklar hakkında çıraklık devresi sayılan süre içinde analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile bu Ka
nunun 35 inci maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı» öngörülmüştür. 

Anılan fıkrada belirtilen özel kanun çıkıncaya kadar çıraklar hakkında 506 sayılı Kanunun bu hükmünün 
uygulanması mümkün olmamış dolayısıyla çıraklar sosyal güvenlikten mahrum kalmışlardır. 

2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu 5.7.1977 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 506/3 üncü madde
sinin II nci bent (B) fıkrası uyarınca 2089 sayılı Kanunun uygulandığı illerdeki mesleklerde çalışan ve bu ka
nunda tarifi ve nitelikleri belirtilen çıraklar sigortalı sayılarak haklarında çıraklık devresi sayılan süre içinde 
iş kazalarıyla meslek hastalıkları ve hastalık sigortaları uygulanmış, bunlar dışında kalan sigorta kolları ise uy
gulanmamıştır. 

Aralık 1979 ayından itibaren bazı illerimizde uygulanmasına başlanılan 2089 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desinde; «çırak bir sanatı, o sanat için düzenlenen teorik ve pratik öğrenim programına göre o işyerinde öğ
renmek amacı ile bir çıraklık sözleşmesi ile bir iş yeri sahibinin hizmetine giren kimse» olarak tarif edilmiş
tir. 
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Aynı şekilde 19.6.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu da çı
rağı, çıraklık sözleşmesi esaslanna göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkan
lıklarını iş içerisinde geliştirilen kişi olarak tanımlamış ve 25 inci maddesinde de iş kazaları ve meslek hasta
lıkları ile hastalık sigortaları, primlerinin devletçe karşılanacağı belirtilmiştir. 

Uzun vadeli sigorta kollarından sayılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları çırakların kendileri tarafın
dan borçlanılarak ihya edildikleri takdirde ancak hizmetten sayılabilmesi mümkün olabilecektir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işyerleri özel ve kamu sektörü olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu 
iki sektör 2089 ve 3308 sayılı Kanunlar kapsamına girmektedir. 

Bir kamu sektörü olan T. C. D. D. İşletmesi ulaştırmacılığın gerektirdiği şekilde sanatkâr işçi yetiştirmek 
gayesi ile fabrika ve atölyeleri bünyesinde çırak okulları açmış ve bu okullara çıraklık sözleşmesi ile öğrenci 
kabul etmiştir. 

Çıraklığa kayıt ve kabul edilen öğrenciler; 
1. Çıraklar hakkında T. C. D. D. mevzuatı, yönetmeliği, nizam ve hükümlerine riayet etmek, 
2. Yönetmenliğe göre senenin muayyen zamanlarında imtihanlara girmek, 
3. Bütün öğrenim müddeti zarfında bir defadan fazla sınıfta kalmamak şartı ile sınıflarını geçerek öğre

nim müddeti zarfında çıraklıktan mezun olmak, 
4. Çıraklıktan mezun olduktan sonra idarenin göndereceği yerde ve mesleği ile mütenasip olarak tayin 

edeceği vazifede mecburî hizmet ifa etmek, 
5. Askerlik görevinin bitiminde mensup olduğu iş yerine müracaatla vazife talebinde bulunmak, 
Gibi hususları kabul ve taahhüt etmektedirler. 

Ayrıca, bu çıraklar; işçi gibi saat 7.00'de kart basıp derslerine başlamaktadırlar. Sendika seçimlerinde oy 
kullanabilmektedirler. Toplu iş sözleşmelerine tabidirler. Sağlık aidatları kesilmektedir. Senelik izin hakları iş
çilere uygulamanın aynısıdır. Okulda bir ve ikinci sınıflarda atölyede, üç ve dördüncü sınıflarda fabrikada bir 
fiil üretim işlerinde çalıştırılmaktadırlar. Askere giderken kıdem tazminatları okula giriş yılı itibariyle hesap
lanmaktadır. Halen emek zammı okul giriş tarihi esas alınarak kabul edilmektedir. 

Yukarıdaki izahlardan da anlaşılacağı üzere T. C. D. D. çırakları tamamen işçi niteliğini haiz ve istihsale 
yönelik bir mesai sarfetmektedirler. 

Esasen sigontallı lişçti kapsamında çalıştırılan ve fakat 506/3 üncü madde II nci bent (B) fıkrası uyarınca 
haklarında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları hükümleri uygulanmayan bu kimselerin çıraklık devresi sayı
lan süreleri (Okula giriş ve mezun olunan tarihler arasındaki süre) sigortalılık süresinden (Hizmetten) sayıl
mamaktadır. 

506 sayılı Yasaya göre; malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarından aylık bağlanmasına hak kazanabil
mek için her sigorta kolunun gerekli şartlanndan biri olan ve mezkûr Kanunun 54, 60, 66 ncı maddelerinde 
sınırları belirtilen sigortalılık süresini doldurması gerektiği gözönünde tutulduğunda çıraklık devresi olarak ka
bul edilen ve hizmetten sayılmayan bu süre kadar sigorta haklarına gecikmeli olarak kavuşmaktadırlar. 

Bu hal ise, çırak işçileri anılan sigorta kollarından hak kaybına uğratmakta ve dolayısıyla mağduriyete düş
melerine, sebep olmaktadır. 

Mağduriyetin giderilmesi için çalışıldığı halde Sosyal Sigortalara tabi tutulmamış hizmetlerin borçlandırıla
rak değerlendirilmesi gerektiğinden bunların borçlandırılmalarına ilişkin Kanun teklifi hazırlanmış bulunmakta
dır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 540) 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İsler 

Komisyonu 
Esas No. : 2/404 

Karar No, : 5 

3.3.1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek 'Başkanlıkça 19.2.1987 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Eskişehir Milletvekili Mustafa Bal
cılar ve 3 Arkadaşının; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal S.gortaJar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun TeMifi» Komüsyonumuzun 26.2.1987 tarihli 8 inci birleşiminde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mülkerrem Taşçıoğlu ve Bakanlık temsilcilerin'in de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Genel olarak gerekçesi uygun bulunan kanun teklifimin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının müzakeresi 
esnasında teklif kapsamındaki çıraklık okulu uygulamasının yalnızca T.C. Devlet Demiryollarında olma
dığı, geçmişte diğer bazı kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu iktisadî teşebbüslerinde de benzer uygulamala
rın yapıldığı; esasen kanunların eşitlik ve genelik ilkelerine uygun olarak düzenlenmeleri gerektiği hususları 
üyelerimizce dile getirildiğinden, teklifin 1 dnci maddesinin birinci fıkrası bu görüşler doğrultusunda değişti
rilmiş böylelikle Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olanlardan «Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu» nun yürür
lüğe girdiği 5.7.1977 tarihinden önce, resmî kurum ve ikuruluşların veya askerî işyerlerinin ya da 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren teşekkül ve kuruluşlarla bunların müessese, 'bağlı ortaklık ve 
iştiraklerine ait çıraklık okullarına çıraklık mukavelesi ile girenlerden okullarını başarı ile bitirenlerin, istekleri 
halinde baş/anlı geçen eğitim ve öğretim sürelerinin borçlandırılmak suretiyle malullük, yaşlılık ve ölüm sigor
talılığı süresinden saydırılmasma 'imkân sağlıanmıştır. 

Teklifin 1 inci maddesi yapılan bu değişiklikle; 2 ve 3 üncü maddeleri ise Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

% e • 
A. Şevket Gedik 

Adaına 

Üye 
Muzaffer Yıldırtm 

Kayseri 

tv 
R. öner Çakan 

Zonguldak 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

BsMşdhıir 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 

Üye 
O. Nuri Akyol 

Kocaeli 
İmzada Bulunamadı 

Kâieip 
Hamdi özsoy 

lAfiyon 

Üye 
Veysel Vurol 

.Erztacam 

Üye 
Mustafa Kılıçaslan 

Sakaıya 
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B3KİŞBHIR MİLLETVEKİLİ MUSTAFA BALCI
LAR VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek geçici madde 
eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanuna tabi ola
rak çalışan veya isteğe bağlı (sigortaya yahut toplu
luk sigortasına prim ödemekte olan Sigortalıların; 
T.C. Devlet Demiryollarına ait fabrikalarda, işletme
lerde veya bu 'işyerlerine bağlı buharlı ve motorlu 
depolarda kurulan çıraklık okullarına çıraklık: mu
kavelesi ile giren ve okullarını basan ile bitirenlerin çı
raklık okullarında geçen 'başarılı eğitim ve öğrenim 
süreleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren bir yıl içinde yazılı talepte bulunmaları halin
de ve bu Kanunun 78 İnci [maddesi ile belirlenen pri
me esas kazancın alt sınırının talep tarihindeki tuta» 
rı üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalan primlerinin tamamını 2 yıl içinde defaten 
veya taksitlerle ödemeleri şartı ile borçlandırılır. 

Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı, 
sigortalının prim ödeme süresine katılır. Şu kadar ki 
bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç 
tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, 
sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sa
yısı kadar geriye götürülür., 

1.4.1981 tarihinden önce malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında 60 inci 
maddenin (G) fıkrası hükmü uygulanmaz, 

Borçlanılan hizmet süresinin malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalan yönünden değerlendirilebilmesi için 
borç tutarının tamamı ilgili tarafından ödenir. Ancak 
sigortalının müracaat süresi 'içerisinde ölümü halinde 
haiksahiplerin'in yazılı talebi üzerine tahsis hakkının 
doğumuna yetecek prim tutarının tahsil edüdiği tari
hi takip ©den aybaşından itibaren kendilerine aylık 
bağlanır. 

Borçlanması istenilen hizmetin örneği Kurumca 
hazırlanacak belgeler ile tevsik edilmesi şarttır. 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 
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I SAĞLIK VE60SYAL İŞLER KOMİSYÖNUNIIN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

I 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek geçici madde 

I eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanuna tabi ola-
I rak çalışan veya isteğe bağlı sigortaya yahut toplu

luk sigortasına prim ödemekte olan sigortalılardan; 
kamu kurum ve kuruluşları ile askerî işyerlerinde ku
rulmuş olan resmî nitelikteki çıraklık okullarına çı-

I raklık mukavelesi ile giren ve okullarını başarı ile bi
tirenlerin çırak okullarında 5.7.1977 tarihinden önce 

I geçen başarılı eğitim ve öğrenim sürelerini, bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl için
de yazılı talepte bulunmaları hailinde ve bu Kanunun 
78 indi maddesi ille belirlenen prime esas kazancın alt 

I sınırının talep 'tarihindeki tutarı üzerinden 'hesaplana
cak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin 

J tamamını 2 yıl içinde ödemeleri şartı ile borçlandı-
j rılır. 
I Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı, si

gortalının prim ödeme süresine katılır. Şu tkadarki bu 
Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç ta
rihinden Önceki süreler için borçlandınlma halinde, si
gortalılığın başlangtç tarihi, borçlandınlan gün sayısı 
kadar geriye götürülür. 

1.4.1981 tarihinden önce malullük, yaşlriık ve ölüm 
sigortalarına tescil edilmiş olanlar 'hakkında 60 inci 
maddenin (G) fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Borçlanılan hizmet süresinin malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları yönünden değerlendirilebilmesi İçin 
borç tutannm tamamı İlgiili tarafından ödenir. Ancak 
sigortalının müracaat süresi içerisinde ölümü halinde 
baksafıiplerimn yazılı talebi üzerine tahsis hakkının 
doğumuna yetecek prim tutarının tahsil edildiği tari
hi takip eden aybaşından itibaren kendilerine aylık 
'bağlanır. 

Borçlanması istenilen hizmetin örneği Kurumca 
hazırlanacak belgeler ile tevsik edilmesi şarttır. 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 540) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 542 

Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 16 Arkadaşının Em
niyeti Umumiye İdaresinin Nezareti Altında Bulundurulma Ceza 
ve Tedbirinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın Emniyeti Umu
miye Nezareti Altında Tutulmak (Güvenlik Gözetimi Altında 
Tutulmak) Ceza ve Tedbirlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/380, 

2 /385) 

T.B.M.M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı ' 26 . 11 . 1986 
Sayı: 11 - 86/54 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Emniyeti Umumîye îdaresinin Nezareti Altında Bulundurulma Ceza ve Teldlbirinin Yürürlütoten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesi ile ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

^Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Metin Gürdere 
Tokat 

Berati Erdoğan 
Samsun 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

Hamdı Özsoy 
Afyon 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Burhan Kara 
Giresun 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Ünal Yaşar 
Gaziantep ' 

Mustafa Kılıçarslan 
Sakarya 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Uy as Aktaş 
Samsun 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Ahmet Ekici 
Kütahya 

Mehmet Bağçeci 
Yozgat 

G E R E K Ç E 

Türk Ceza Kanununda, emniyeti umumiye idaresinin nezareti altında bulundurulma müessesesi ceza olarak 
ifade edilmiş olmakla birlikte niteUiği itibariyle ceza olmayıp bir emniyet tedlbinidıir. Nitekim, Yargıtay da 
bunun tedlbir olduğunu müteaddit kararlarında kabul etmiştir. 

Mevzuatımıza göre; bazı suçlarda bu tedbirin asıl cezaya eklenmesi mecburidir. Bazı suçlarda ise kanun 
bu hususu hâkimin takdirine bırakmıştır. Diğer bazı hallerde ise nezaret tedbiri mahkûmiyetin kanunî neti
cesidir. 

Ağır hapse mahkûmiyet halinde hâk'im, hükümlünün emniyeti umumiye nezaretli altına alınmasına da karar 
verebilir. (TCK. 28 m.) Bu husus diğer bazı suçlar için hâkimin takdirine bırakılmıştır. (TCK. 188/4 191/2 m.) 
Devletin şahsiyetine karşı cürümlerde (TCK. 173/son), cürüm ikaı için emniyet teşkilinde (TCK. 313/3), hırsız
lık, gasıp, yol kesme ve adam kaldırma suçlarında (TCK. 525), Devlet Güvenlik Mahkemelerince yapılacak mah-
kûmiyötüerde (Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu 39 m.) emniyeti umumiye nezaretine karar vermek 
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mecburidir. Takdiri tahfif sebepleriyle ölüm cezası yerine ağır hapse mahkûmiyet halinde ise emniyeti umu
miye nezareti, mahkûmiyetin kanunî neticesidir. (TCK. 32 m.) 

Türk Ceza Kanununun 42 nci maddesi ile Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununun 39 uncu maddesinde 
ifade edildiği gibi bu tedbir, hürriyeti bağlayıcı cezanın tamamen ikmal edildiği tarihten sonra infaz olunmak
tadır. Yani mahkemece o suç için verilen asıl ceza tamamen yerine getirildikten sonra kişi bir süre de göze
tim altına alınmaktadır. Bu uygulama, ceza infaz sistemimizin ıslaha yönelik niteliği ile bağdaşmamaktadır. 
Zira ceza infaz kurumunda uygulanan tretman sonucu topluma yenliden kazandırılan hükümlünün daha sonra 
toplum içinde bir süre gözetim altında tutulması, onun aleni polis kontrolü altında damgalı olarak yaşamaya 
çalışması sonucunu doğurmaktadır ki bu durum topluma kazandırma ilkesinden beklenen sonuçlan olumsuz 
yöride etkilemektedir. Hele, Türk Ceza Kanununun 173/Son ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununun 
39 uncu maddelerinde olduğu gibi belli yerlerde ikamete mecburiyet, o yerlerde işvermeme, kiralık eV vermeme 
gfilbi son derece güç yaşama şartlarıyla karşılaşılmasına sdbep olmaktadır. Esasen ülkemizdeki uygulanış şekli 
ve imkânı itibariyle, bu ceza dolayısıyla güvenlik bakımından herhangi bir munzam fayda da sağlanama-
makta'dir. 

İşte, sözkbnusu tedbirin bu olumsuz yönleri gözönündö b^ündurularak mevzuatımızdan çıkarılmasının uy
gun olacağı sonucuna varılmış ve bu Teklif hazırlanmıştır. 

T.BMM. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 24 . 12 . 1986 

Grup Başkanlığı 
Sayı: 171 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yürürlükte bulunan Kanunlarda yer alan, «Emniyeti umumiye nezareti altında tutulmak (Güvenlik göze
ttim! altında tutulmak) ceza ve tedbirlerinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun teklifimiz, gerekçesi 'ile 
birlikte ekte sunulmuştur.» 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Coşkun Bayram 

Adana 

G E R E K Ç E 

Ülkemiz ceza sistemi içerislinde, bazen müstakil bir ceza olarak, bazen, aslî cezaya ek fer'i ceza olarak, ba
zen de, kanunî netice olarak uygıtfanmakta olan, emniyeti umumiye nezareti altında tutulmak (Güvenlik gö
zetimli altında tutulmak) şeklindeki cezai tedbir, ülkemizdeki tatbikat açısından, sonuçlan itibariyle, tamamen 
olumsuz neticeler vermektedir. 

Zira, aslında, hükümlüyü ıslah ederek, topluma yeniden kazandırma gayesine yönelik olması gereken bu 
uygulama, ülkemizde, probation sistemi (eski hükümlülere iş temini, yavaş, yavaş hayata alıştırılıp topluma ye
niden kazandırılma v.s.) henüz tatbik edilmediğinden, *am aksine neticeler doğurmakta, âdeta, yeni suçlu 
yaratma mekanizmaisı olarak çalışmaktadır. Çünkü, cezaevinden çıkan bir kimse, şayet ekonomik olanağı yok
sa, boş gezecektir, mesleğini yürütme imkânı yoktur, para kazanamadığı için, ailesi para yollayackatır, ken
disi de, sadece hergün karakola gidip imza verecektir. Bu imza işleminden dolayı da bulunduğu yerde, dam
galı muamelesi görecek, kiralık ev bulamıyacak, büyük bir ihtimalle konuşacak kimse de bulamıyacak, âdeta 
cemiyetten tecrit edilmiş olacaktır. Bugünkü tatbikat böyle. 

Bu şartlar altındaki bir kimseyi âdeta zorla suça teşvik etmiş olmuyor muyuz? 
Zaten, cezaevinden ıslah olarak çıkmamış olan bir kimse, bu uygulama sonucunda, halen bünyesinde bu

lundurduğu kötülükleri, ikamete mecbur olduğu yere de taşıyacak ve oradaki bazı kişilere de aşılıyacaktır. 
Şayet, cezaevinde ıslah olmuşsa, artık bü mecburî ikamet şeklindeki uygulamaya ne lüzum var? 

Ayrıca, bu hükümlerin yürürlükten kaldırılması, şu anda bu ceza ve tedbirin, meşruten tahliyeden önce 
veya sonra uygulanması gerektiği şeklindeki hukukî t&rtışmaîan da kökünden halledeceği muhakkaktır, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 542) 
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Bu müessesenin yarattığı sakıncaları gidermek üzere ülkemizde de, bazı Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da 
uygulanan «Prtfbaıtkra» sistemine benzer, bir sistemin uygulanması için, geçen yıl tarafımızdan verilen bir ta
nım teklifi henüz komisyonlarda beklemektedir. 

Yerii hazırlanan ceza kanunu taslağının ise Meclis gündemine gelmesi uzun bir zaman alacaktır. 
Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle, hiçbir yararı bulunmayan, hatta yenli sorunlar yarattığı için 

zararlı olan bu uygulamaya bir an önce son verilmesi gerekmektedir. 
Bu düşüncelerle bu teklif hazırlanmıştır. 

ADANA MİLLETVEKİLİ COŞKUN BAYRAMTN TEKLİFİ 

Emniyeti Umumiye Nezareti Altında Tutulmak (Güvenlik Gözetimi Altında Tutulmak) Ceza ve 
Tedbirlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Yürürlükte bulunan kanunlarda müstakil bir ceza olarak, yahut aslî cezaya ek, fer'i ceza 
olarak, yahut da, kanunî netice olarak yer alan, emniyeti umumîye nezareti altında tutulmak (Güvenliik gö
zetimli altında tutulma) ceza ve tedbirleri, yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Adalet Komisyona Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 18 . 3 . 1987 

Esas No.: 2/380, 2/385 
Karar No. : 35 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 16 Arkadısının; Emniyeti Umumiye tdareslinin Nezareti Al
tın'da Bulundurulma Ceza ve Tedlbirinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil-
letvekH Coş'kun Bayram'ın, Emniyeti Umumiye Nezazeti Altında Tutulmak (Güvenlik Gözetimi Altında Tu
tulmak) Ceza ve Tedbirlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi birleştirilmek ve ilk teklif 
esas alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı temsilcilerirDin ve teklif sahip'lerinin de katılmalarıyla Komisyonumuz
ca incelenip görüşülmüş, gerekçesii uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve Ankara Milletvekili 
Alpaslan Pehlivanlı ve 16 Arkadaşının; Emniyeti Umum/iye İdaresinin Nezareti Altın'da Bulundurulma Ceza 
ve Tedbirlerinim Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi aynen kalbul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

İçel 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Akın Gönen İhsan 
Niğde 

• 

Üye 

Üye 
Cüneyt Canver 

Adana 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

Üye 

Üye 
Ledin Barlas 

Adanıa 

Üye 
Sabri Keskin 
Kastamonu 

Nuri Topkaya Mehmet Topaç 
Ördü Uşiak 

Türkiye Büyük Millet "Meclisi (S. Sayısı : 542) 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ ALPASLAN 
PEHLİVANLI VE 16 ARKADAŞININ 

TEKLİFİ 

Emniyeti Umumiye İdaresinin Nezareti Altında 
Bulundurulma Ceza ye Tedbirinin Yürürlükten 

Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Kanunlarda yer alan, emniyeti 
umumiye idaresinin nezareti altında bulundurulma 
cezası ve tedbiri ile hükümler yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

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

MADDE 3. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Balkanlar 

ADALET KOMİSYONU METNİ 

Emniyeti Umumiye İdaresinin Nezareti Altında 
Bulundurulma Ceza ve Tedbirinin Yürürlükten 

Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komirsyo-
numuzca aynen kabul edilmişitir. 

*m*m 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 543 

İstanbul Milletvekili Hayrettin Elmas ve 14 Arkadaşının, 22.5.1986 
Tarih ve 3290 Sayılı Kanun ile Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 

Raporu (2 /394) 

T.B.M.M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 
Sayı : 11-87/89 

29.1.1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun ile Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini rica «derim. 
Saygılarımızla. 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Altmok Esen B. Doğancan Akyürek 
Konya îsltanbul 

İsmail Saruhan Barlas Doğu 
Ankara Ankara 

Ülkü Söylemezoğlu Mustafa Batgün 
Kahramanmaraş Kocaeli 

N. Mehmet Kaşıkçı İbrahim özbıyık 
Kayser! Kayseri 

Abdurrahman Karda Ali 

Mehmet Erdal Durukan 

Topçuoğlu 
Kütahya Kahramanmaraş 

GENEL GEREKÇE 

. Aklana 

Işılay Saygın 
îzmir 

Kemal İğrek 
Bursa 

Fuat öztekin 
Bottu 

Kamuoyunda İmar Affı Kanunu olarak adlandırılan, 22.5.1986 tarih ve 3290 sayılı Kanun ile Değişik 
24.2,1984 tarih ve 2981 sayılı Kanunun uygulanmasında ortaya çıkan bazı sorunların giderilnıesii, vatandaşa 
ve 'ilgili idarelere kolaylık sağlanması amacıyla Kanunun bazı maddeleri yeniden düzenlenm'iştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanun kapsamında kalan yapılardan, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca tahsil edilmesi 
gereken otopark bedellerinin bir orana bağlı olarak belirlenmesi ve bu bedelin ruhsat (işleminden önce 
tahsilli gerektiğinden, Kanunun 8 'inci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan, değerlendirme belgesine eklene
cek belgeler arasında, «Kanuna göre belirlenen otopark bedelinin ödendiğine dair belge» sayılmak üzere mad
de metni yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 2. — 775 sayılı Kanun uyarınca belirlenen gecekondu önleme bölgelerinde yer alan ve aynı ka
nuna göre tahsisi yapılan hazineye ait arazilerin arsa bedellerinin .yürürlükteki mevzuat uyarınca Bakanlı
ğımız 2 nolu gecekondu fonuna yatırılması gerekmektedir. Bu tür bir uygulama 2981/3290 sayılı Kanunun 
18 inci maddesi ile çelişki yarattığından, gecekondu önleme bölgelerinde tahsisi yapılmış arsalarla ilgili be
dellerin de Kanun uyarınca kurulan fon hesabına yatırılması doğrultusunda hüküm getiren üç yeni fıkra, 
Kanunun 9 uncu maddesinin (b) bendine eklenmiştir. 

Kanunun 9 uncu madde (c) bendinde yapılan değişiklikle, başkasının arazisi üzerinde yapılmış, bir yer
leşme alanı ya da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular bulunan yerlerde, belediye ve Valiliklerce yapıla
cak kamulaştırma işlemlerinin malî kaynağını önceden sağlamak ve 'böylece kanunla ilgili işlemleri hız
landırmak amaçlanmıştır. 

Madde 3. — Kanun kapsamında kalmamaları nedeniyle gecekondusu Ikorunamayan gecekondu hak sahip
lerine, başka bir arsa gösterilmesi suretiyle, vatandaşın mağduriyeti önlenmiş, tahsis edilen arsa bedelinin tes
pit esasları belirlenmiştir. 

Madde 4. — Kanun kapsamında kalan yapıların otopark ihtiyacının kendi parselinde karşılanması, kar
şılanamaması halinde yürürlükteki otopark yönetmeliği uyarınca bedel tahsil edilmesi gerektliği kanunun uygu
lanmasına dair Yönetmeliğin 30 uncu madde (d) bendinde hükme bağlanmıştır. Ayrıca otopark bedeli ne 
harç, ne resim ne de vergi olmasına rağmen, kanunda hüküm olmadığından, kanun kapsamında kalan ya-
priar için tahakkuk eden bedellerin ödenmemesi yolunda idarî yargı mercilerinde açılmış davalar 'bulunmak
tadır. 

Ayrıca, kanun kapsamında kalan yapıların otopark ihtiyacının kendi parselinde sağlanmasında güçlükler 
ortaya çıktığı, bu gereğin pek çok yapı için sağlanamadığı, bölge ve genel otoparklardan yararlanmak 
amacıyla ödenmesi gereken bedelin, harçlar da dikkate alındığında yüksek meblağlara ulaştığı görülmüştür. 

Bu nedenle, kanun kapsamında kalan yapılara ait otopark 'bedelinin, yürürlükteki mevzuata göre belir
lenecek bedelin 1/4'i oranında tahsil edilmesi öngörülmüş, böylece vatandaşın maddî külfetinin azaltılması 

.amaçlanmıştır. 
Ayrıca, Kanunun 18 inci maddesinin (e) bendi ile bu bentten sonra gelen fıkranın yürürlükten kaldırıl

masıyla yapılan değişiklikle, 2981/3290 sayılı Kanun uyarınca fondan yapılacak harcamaların belediyeler
ce, kanun uygulanmasında daha süratli ve amacına uygun kullanımını sağlamak amacıyla valilikler ve be
lediyeler emrinde 2 ayrı fon oluşturulması yoluna gidilmiştir. 

Madde 5. — Kanunun, muafiyet hükümlerine ilişkin 19 uncu maddesinde, 2464/2589 sayılı Belediye ge
lirleri Kanunu dikkate alınarak yapılan değişiklikle, sanayi ve küçüksanayj tesislerinden alınacak harç be
delleri belirlenmiş, İlave harç alınmayacağı hükme bağlanmış, böylece çok geniş alanlarda kurulu sanayi te
sislerinin ruhsat işlemlerinde fcolayhk sağlanmıştır. 

Madde 6. — Mülga 6785/1605 sayılı İmar Kanununun ek : .7 ve 8 inci maddelerine İlişkin Yönetmeli
ğin 1.03 maddesi kapsamı dışında kalan yerlerdeki devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil dışı ara-
zilerdeki gecekondular hakkında kanun uyarınca işlem yapılması mümkün olmadığından, bu arazilerin hazi
ne adına tescili hükme bağlanmış, böylece bu tür gecekonduların da 2981 sayılı Kanunun geçici 2 nci madde 
(d) bendi uyarınca İşlem görmesi sağlanmıştır. 

Madde 7. — 5 inci maddedeki değişikliğe paralel olarak, kanuna ekli cetvelde gerekli düzenleme yapıl
mıştır. 

Madde 8. — Yönetmelik maddesidir. 
Madde 9. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 10. — Yürütme maddesidir. 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 
Esas No. : 2/394 

Karar No. : 5 

TÜRKİÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet. Meclisi Başkanlığına sunulan ve Komisyonumuza 3.2.1987 tarihinde havale buyuru-
lan İstanbul M'iiletvekili Hayrettin Elmas ve 13 Arkadaşının «22.5.1986 Tarih ve 3290 sayılı Kanun ile De
ğişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» 
Komisyonumuzun 19,25.2,1987 ila 4.3.1987 tarihli toplantılarında Bayındırlık ve Mân Bakanı Sayın Safa 
Giray, Maliye, İçişleri Bakanlığı temsilcileri, Tapu Kadastro Genel Müdürü ve Ana Kent Belediye Başkan
lığı temsilcilerinin iştirakiyle görüşülüp incelenmiştir. 

Bilindiği üzere gerek 2981 sayılı Kanun gerekse 3290 sayılı -Kanunların uygulanmasında ortaya çıkan 
bazı sorunların giderilmesi, vatandaşlara ve ilgili idarelere gerekli kolaylıkların sağlanması amacıyla, mez
kûr kanunun değiştirilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu nedenle hazırlanan Teklifin tümü Komisyonumuzca uygun bulunarak kaibul edildikten sonra mad
delerin müzakeresine geçilmiştir. 

Teklif metnine gerek yemirîli özel teknik büroların iş yoğunluğu gerekse mevsim şartları nedeniyle dos
yaları tamamlanamamış olanlara yeni bir süre tanıma zorunluğu ortaya çıkmış, belediye veya valiliğe mü
racaat etmeyen vatandaşlar ile yeminli özel teknik bürolara 'başvurmayan vatandaşların ödemek durumunda 
oldukları harçlar arasında farklılık olması gerektiği düşünülmüş, bunun üzerine komisyonumuzca yeni bir 
madde hazırlanmış ve teklif metni kapsamına alınarak 1 • inci madde olarak komisyonumuzca kabul edilmiş
tir. 

Teklifin çerçeve 1 inci maddesiyle 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanun ile değişik 8 inci maddesinin 
4 üncü fıkrası değiştirilmek istenmektedir. 

Değiştirilen fıkranın 4 üncü satırındaki ı(fennî sorumluluğunu) »ibaresindekl <nu) eki fazla bulunduğun
dan, 7 nci satırındaki (için,) kelimesinden sonra gelen >(,) gereksiz görüldüğünden metinden çıkarılmış ve 
madde bu şekli ile komisyonumuzca 2 nci madde olarak kaibul edilmiştir. 

Teklifin çerçeve 2 nci maddesi ile 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanun ile değişik 9 uncu maddesinin 
(b) bendine birinci fıkradan sonra gelmek üzere üç fıkra eklenmesi, aynı maddenin (c) bendinin üç ve dör
düncü fıkralarının değiştirilmesi öngörülmektedir. 

Eklenen ve değiştirilen fıkralar teklif metninde birbirine girdiğinden bir yanlış anlamaya.sebebiyet verme
mek için (b) bendinin birinci fıkradan sonra gelmek, üzere ilave edilen üç fıkra ile (c) bendinin üç ve dördüncü 
fıkralarının değiştirilmesiyle ilgili olan kısımlar ayrı ayrı (») tırnak içine alınmış ayrıca araları da açılmıştır. 

Eklenen ve değiştirilen fıkralara açıklık getirilmek maksadıyla bazı düzeltmeler, redaksiyonlar yapılması 
komisyonumuzca uygun görülmüş ve böylece tatbikatçılara kolaylık sağlanmıştır. 

Teklife ilave edilen yeni bir 1 inci madde nedeniyle Teklifin çerçeve 2 nci maddesi 3 üncü madde olarak 
ve değişik şekliyle komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin çerçeve 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere, 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanunla de
ğişik «tapu verme» başlıklı 10 uncu maddesinin (a) bendinin 2 'noi fıkrasına açıklık getirilmek gayesiyle 
tapu tahsis belgesi yerine hak sahiplerine doğrudan tapularının verilebileceğine dair bir hüküm ilavesi ayrıca, 
aynı maddenin (b) bendinin son paragrafından önce gelmek üzere belediye, hazine, özel idare veya Vakıf -
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lar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerine yapılmış bulunan ve kira kontratı olan gece
konduların halk sahiplerinin de bu kanundan yararlanabilmesini temin maksadıyla bu gibilere tapu tahsis bel
gesi veya tapularının verilmesi gayesiyle yeni bir fıkra 'ilavesi öngörülerek yeni bir madde hazırlanmış ve 
teklif metni (kapsamına alınarak 4 üncü madde olarak (komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin çerçeve 3 üncü maddesiyle 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanun ile değişik 13 üncü maddesi
nin l(]b) bendine iki fıkra eklenmesi öngörülmektedir. 

Teklifle eklenen 1 indi fıkrada imar parselleri içinde meydana gelen 'Cboş imar parsellerinden) bahsedil
mektedir. Bu boş parseller üzerine gecekonduların hak-ŝ ^^^ korumak gayesiyle müstakil hisseli veya 
Kat mülkiyeti esaslarına göre başka arazi tahsisi yapılabilmesini temin maksadıyla fıkra komisyonumuzca 
yeniden düzenlenmiş, 'İkindi fıkrada bazı redak'teler yapılmış ve madde teklife daha önce ilave edilen madde
ler nedeniyle çerçeve 5 inci madde olarak komsiyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin çerçeve 4 üncü maddesi ile 2981 sayılı Kanunun 18 indi maddesinin <(e) bendi ile bu bentten son
ra gelen fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye 3290 sayılı Kanunla eklenen son fıkradan önce gel
mek üzere dört fıkranın eklenmesi öngörülmektedir. 

Değiştirilen 1 inci fıkrada otopark miktarının nispeti yeniden tespit edilmiş, 10 Kasım 1985 tarihindeki 
yapılar esas alınarak bölgeleme esası getirilmiş, ikinci fıkranın 4 üncü satırındaki (belediyeler) kelimesinden 
sonra büyükşdhir belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri yönetimindeki ilçe belediyelerini de madde kapsa
mına da'hil ederek metne '(büyükşehir yönetiminde ilçe 'belediyeleri) ibaresi eklenmiş, yine aynı fıkradaki 
ıftmar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanaoalk bazı işlemler ve 6785 sayılı tmar Kanununun 
bir maddesinin değiştirilmesi hakkındaki) ibaresi fazla görüldüğünden çıkarılmış, yine üçüncü fıkranın birin
ci satırındaki (Belediye ve valilikler emrinde kurulan) ibaresi, fon hesabının gelirleri belediye ve valilikler 
emrinde olduğundan mükerrer ifadeler kullanılmaması açısından madde metninden çıkarılmış eklenen dör
düncü fıkra aynen benimsenmiş ve teklife daha önce eklenen yeni maddeler dolayısıyla teklifin çerçeve 4 
üncü maddesi bu değişikliklerle 6 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin çerçeve 5 inci maddesi ile 2981 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine 3290. sayılı Kanunla eklenen 
bentlerden sonra gelen ilk iki fıkranın değiştirilmesi ve maddeye son fıkradan önce gelmek üzere yeni bir 
fıkra ilave edilmesi öngörülmektedir. 

1 inci fıkra değişikliği komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Değiştirilmek (istenen 2 nci fıkraya marangoz, mobil yacı ve kerestecilerin ide ayrı bir meslek grubu oluştu

rulması ve sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinde 'mesleklerini icra etmeleri dolayısıyla bu meslek er-
babları da fıkra kapsamına alınmış, 

Maddeye son fıkradan önce gelmek üzere eklenmek istenen fıkra aynen 'benimsenmiş, ayrıca, madde 
bu Kanunun kapsamına aldığı yapılarla ilgili muafiyetleri belirlediğinden bu konu ile bağlantılı olarak tered
dütlere açıklık getirmek ve yanlış uygulamalara meydan vermemek üzere yeni bir fıkra eklenmesi uygun 
görülmüş, 

Kavram kargaşasına sebebiyet vermemek ve kanunların yazım kurallarına uygun olarak madde yeniden 
düzenlenmiş ve teklif metnine daha önce ilave edilen maddeler nedeniyle çerçeve 7 nci madde olarak Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin çerçeve 6 ncı maddesiyle 2981 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (d) ben'dinin sonuna bir 
üçüncü fıkra eklenmesi öngörülmekte ise de; Mülga 6785/1605 Sayılı tmar Kanununun ek 7 ve 8 inci mad
delerine ilişkin yönetmeliğin 1.03 maddesi kapsamı dışında kalan alanlar 10.1.1985 tarihinden önce tmar 
düzenine talbi olmadığından ayrıca kanun bu alanlardaki yapıların tamamını kapsamına almadığından bu 
alandaki yapılarla ilgili sorunların çözümlenmesi amacıyla, teklifte olduğu gibi geçici 2 nci maddenin (d) 
bendinin sonuna eklenmek istenen fıkra çözüm getiremeyeceği düşüncesiyle komisyonumuz yukarıda arz 
edilen nedenlerle (d) bendini tamamen değiştirmiş ve teklif metnine da'ha önce ilave edilen maddeler 
nedeniyle çerçeve 8 inci madde olarak komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 543) 



— 5 — 

Kanuna göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verilen yetkilerin süratli ve sağlıklı olarak kullanı
labilmesi ve kanunun öngördüğü işlemlerin amaca uygun dlarak kısa sürede yerine getirilmesi düşünülmüş 
ve bunun için Komisyonumuzca hazırlanan yeni bir madde 9 uncu madde olaraık teklif metnine dahil edil
miştir. 

Teklifin 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeleri teklife eklenen maddeler nedeniyle 10, 11, 12 ve 13 üncü madde
ler olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

îşbu raporumuz Genel Kurulun tensiplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Behiç Sadi Abbasoğlu 

İstanbul 

Üye 
İsmail Saruhan 

Ankara 
• • 

Üye 
Süleyman Koyuncugil 

Gaziantep 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Bat gün 

Kocaeli 

Başkanvekilii 
Ayhan Uysal 

Çanakkate 

Üye 
Osman Esgin Tipi 

Aydın 

Üye 
Mehmet Kafkaslıgil 

tsiüanbull 

Üye 
Altınok Esen 

Konya 

Sözcü 
Hayrettin Elmas 

İstanbul 

Üye 
Münir Sevinç 

Eskişehir 
(Muhalifim) 

Üye 
Halis Soylu 

Kars 

Üye 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HAYRETTİN ELMAS 
VE 14 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun ile Değişik 
24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanım Teklifi 

MADDE 1. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı 
Kanun ile değişik 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Değerlendirme bölgesi, 4 üncü maddede bahsi 
geçen tasnlif durumunu, yapının 'bu Kanunun 18 inci 
maddesine göre hesaplanacak 'bina, inşaat ve iskân 
harcını ve bu Kanuna göre hesaplanacak munzam 
harcını, fennî sorumluluğunu üstlenilmiş rölöve pla
nını, Kanuna göre belirlenen otopark bedelini, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait olan veya Devletin hü
küm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda yapıl
mış yapılar için, bu Kanunda belirtilen esaslara gö
re tespit edilecek ansa bedelimi ihltiva edecek sekide 
Bayındırdık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlan
mış formun doldurulmasıyla eldeedilıLr. 

MADDE 2. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı 
Kanun ile değişik 9 uncu maddesinin {b) bendine 
birinci fıkradan sonra gelmek üzere üç fıkra eklen
miş, aynı maddenin (c) bendinin üç ve dördüncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan 
ve bu Kanunun uygulamasında kullanılan arazilerin 
arsa bedelleri de, kanun uyarınca kurulan ilgili fon 
hesabına yatırılır. Tahakkuk ettirilmiş, ancak henüz 
'tahsil edilmemiş olanlar için de bu hüküm uyarınca 
işlem yapılır. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

22.5.1986 Tarih ve 3290 Saydı Kanun ile Değişik 
24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2981 sayılı Kanunun 3290 saydı 
Kanunla değişik 7 nci maddesinin 7 ve 8 inci fıkra
ları yeniden düzenlenmiş bu maddeye son fıkradan 
önce gelmek üzere bir paragraf eklenmiştir. 

Süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat et
meyen kişilere ait yapıların belediye veya valiliklerce, 
elektrik, su, kaçak inşaat zaptı veya benzeri kayıtlar 
veya haritadan incelenerek, ayrıca mahallinde araştı
rılarak tespit ve değerlendirme işlemleri tamamlanır. 
Ancak bu gibi hallerde 18 inci maddeye göre alınacak 
harçlar ve ekli cetvele göre tahakkuk ettirilecek harç 
beş kat ve peşin alınır. 

Süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat eden 
fakat yeminli özel teknik bürolara başvurmayan 
kişilere ait yapıların belediye veya valilikçe tespit ve 
değerlendirme işlemleri tamamlanır. Ancak bu gibi 
hallerde 18 inci maddeye göre alınacak harçlar ve 
ekli cetvele göre tahakkuk ettirilecek harç iki kat peşin 
alınır. 

Yeminli özel teknik bürolar, kendilerine intikal 
eden müracaatlara ilişkin tespit ve değerlendirme işlem
lerine ait dosyaları en geç 7 Eylül 1987 tarihine 
kadar tamamlayarak sonuçlandırılması için Be
lediye, hazine, özel idare veya vakıflar idaresine 
teslim etmekle ve bu idarelerde, kendilerine intikal 
eden dosyaları, intikal tarihinden itibaren en geç 3 
ay içinde sonuçlandırmakla görevli ve sorumludurlar. 

MADDE 2. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı 
Kanun ile değişik 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Değerlendirme belgesi, 4 üncü maddede bahsi ge
çen tasnif durumunu, yapının bu Kanunun 18 inci 
maddesine göre hesaplanacak bina inşaat ve iskân 
harcım ve bu Kanuna göre hesaplanacak munzam 
harcını, fennî sorumluluğa üstlenilmiş rölöve planını, 
Kanuna göre belirlenen otopark bedelini, kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait olan veya Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan alanlarda yapılmış yapılar 
için bu Kanunda belirtilen esaslara göre tespit edi
lecek arsa bedelini ihtiva edecek şekilde Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanmış formun 
doldurulmasıyla elde edilir. 

775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan 
veya Gecekondu önleme Bölgelerinde olup ta, halk 
sahiplerine tahsis edilen arsa ve konutlardan, bu Ka-
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nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, noterler vası
tası ile düzenlenen harici satış ve satış vaadi sene
diyle başkalarıma yapılan satış ve devir işlemleri ge
çerlidir. Daha önceden bedeli tamamen ödenen arsa 
veya konutlar, satış veya devri yapılanlar adına to
puda tescil edilir. Bedellin ödenmeyen bölümleri için 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümleri uygulanır. 

Ancak, (bedeli hiç ödenmeyenler için 775 sayılı 
Gecekondu Kanununun 6.6.1984 tarih ve 3016 sayılı 
Kanunla değişik 26 ncı maddesi uyarınca tespit edi
lecek bedeli üzerinden tahsil edilmek suretiyle tapu 
tescilli yapıılır. 

Lüzum görülen hallerde, yukarıdaki fıkraların uy
gulanması foeklenikneks'izin, üzeninde bir yerleşme 
alanı ya da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular 
bulunan 'arsa veya araziler, belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde belediyeler, belediye ve mücavir alan 
sınırları dışında ise, valiliklerce kamu'laştırılır. Kamu
laştırılması kararlaştırılan ve sınırı belirlenen arsa ve
ya araziler üzerinde bulunan gecekonduların, işgal 
ettiği arsa veya arazi miktarı dikkate alınarak, 2942 
syilı Kamulaştırma Kanununa göre tespit edilen be
del, gecekondu sahiplerinden tahsil edilir. Kamulaş
tırma bedeli gerektiğinde, sonradan gecekondu sahip
lerinden tahsil edilip, iade edilmek üzere toplu ko
nut fonu veya 'belediye ve valilik kaynaklarından da 
karşılanabilir. 

Kamulaştırma işleminin sonuçlandırılmasından 
sonra, gecekondu sahibinden tahsil edilen arsa be
deli, ıslah imar planına göre yapılacak parselasyon 
planı sonucu oluşacak parsellerin miktarıma, Kanu
nun 10 uncu maddesinin (c) 'bendine göre belirle
nen düzenleme ortaklık payı oranı da eklenmek su
retiyle belirlenir. Arsa bedelinin eksik veya fazla ol
ması durumuna göre gerekli mahsup işlemi yapılır. 

MADDE 3. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı 
Kanun ille değişlik 13 üncü maddesinin (b) bendine 
'aşağıdaki 'iki fıkra dklenmiştlr. 

14 üncü maddenin a, 'b, c, d, e, g, h ve i bent
leri kapsamında kalmaları nedeniyle bulundukları 
yerde korunamayan gecekondu sahiplerinden hak 
sahi'bi sıfatı taşıyanlarıma, bir gecekondu önleme ve
ya ıslah bölgesinde veya yakın 'bölgelerde yapılmış 
ıslah imar planları içinde meydana gelen boş imar 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(MADDE 3. — 298ıl sayılı Kanunun 3290 sayılı 
Kanun ile değişik 9 uncu maddesinin (b) bendine bi
rinci fıkradan sonra gelmek üzere üç fıkra eklenmiş, 
aynı maddenin (c) bendinin üç ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan 
ve bu Kanun uygulamasında kullanılan arazilerin arsa 
bedelleri de, Kanun uyarınca kurulan ilgili fon hesa
bına yatırılır. Tahakkuk ettirilmiş, ancak henüz tahsil 
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'panselteriinden yer gösterilir. Bu gibi talerde gece
kondu sahibine ayrıca enkaz bedeli ödenir, 

Islah 'imar planları sonucu, kanun kapsamında ka
lan gecekondu hak sahiplerine yapılan tahsis işlem
lerinden sonra arta kalan belediye veya valiliğe ait 
boş imar parsellilerinin arsa ıbedeli, 2942 sayılı Ka
mulaştırma Kanununa göre tespit edilerek, 775 sayılı 
Gecekondu Kanunu uyarınca 'belirlenen hak sahip
lerine valilik veya belediyelerce tahsis edilir. 

8 — 

(Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

edilmemiş olanlar için de bu hüküm uyarınca işlem 
yapılır. 

775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan 
veya Gecekondu önleme Bölgelerinde olup da, hak 
sahiplerine tahsis edilen arsa ve konutlardan, bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, noterler vasıtası 
ile düzenlenen haricî satış veya satış vaadi senediyle 
başkalarına yapılan satış ve devir işlemleri geçerlidir. 
Datya önce bedeli tamamen ödenen arsa veya konutlar, 
satış veya devri yapılanlar adına valilik veya beledi
yelerin talebi üzerine tapuda tescil edilir. Bedelin 
ödenmeyen kısmı için 6183 sayılı Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygu
lanır. 

Bedelden ödeme yapılmamış ise, 775 sayılı Ge
cekondu Kanununun 6.6.1984 tarih ve 3016 sayılı Ka
nunla değişik 26 ncı maddesi uyarınca tespit edilecek 
'bedel tahsil edilmek suretiyle yeni sahibi adına tapuya 
tescil edilir.»-

«Lüzum görülen hallerde, yukarıdaki fıkraların 
uygulanması beklehilmeksizin, üzerinde bir yerleşme 
alanı ya da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular 
bulunan arsa veya araziler, belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde belediyelerce, dışında ise valiliklerce 
kamulaştırılır. Kamulaştırılması kararlaştırılan ve sı
nırı belirlenen arsa veya araziler üzerinde bulunan 
gecekonduların işgal ettiği alan dikkate alınarak, 2942 
sayılı kamulaştırma kanununa göre tespit edilen bedel, 
gecekondu sahiplerinden tahsil edilir. Gerektiğinde, 
kamulaştırma bedeli sonradan gecekondu sahiplerin
den tahsil edilip iade edilmek üzere, Toplu Konut Fo
nu, belediye veya valilik kaynaklarından da karşı
lanabilir. 

Kamulaştırma işleminin sonuçlandırılmasından 
sonra, gecekondu sahibinden tahsil edilen arsa bedeli, 
ıslalh imar planına göre yapılacak parselasyon planı 
sonucu oluşacak parsellerin miktarına, kanunun 10 
uncu maddesinin (c) bendine göre belirlenen düzenleme 
ortaklık payı oranı da eklenmek suretiyle belirlenir. 
Arsa bedelinin eksik veya fazla olması durumuna gö
re gerekli mahsup işlemi yapılır. 
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MADDE 4. — 2981 sayılı Kanunun 18 ikici mad
desinin (e) bendi üe bu bentten sonra gelen fıkrası 
yürüdükten kaldıolımış ve maddeye 3290 sayılı Ka
nunla eklenen son fıkradan önce gelmek üzere aşa
ğıdaki dört fıkra elenmiştir. 

Kanun kapsamında kalan yapılardan otopark ih
tiyacının parselinde karşılanamaması halinde beffirle-
necdk otopark miktarının 1/41 tahsil edilir. 

Belediye ve mücavir alan sınırları dçinde yer alan 
kanun kapsamındalkıi gecekondu ve imar mevzuatı
na aykırı yapılardan alınacak arsa bedelleri, harç
lar ve düzenleme ortaklık payı karşılığı 'bedeller, 
belediyeler emrinde kullanılmak üzere oluşturulacak 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı 
Kanun ile değişik 10 uncu maddesinin (a) bendinin 
ikinci paragrafına bir cümle ilave edilmiş, (b) bendi
nin son paragrafından önce gelmek üzere bir fıkra 
eklenmiştir. 

«Ancak ıslah imar planı veya kadastro planları ile 
belirlenen alanlarda tapu tahsis belgesi yerine hak 
sahiplerine doğrudan tapuları verilebilir.» 

«Belediye, hazine, özel idare veya Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerine 
gecekondu yapıldıktan sonra tespit edilerek kira kont
ratı düzenlenmiş gecekonduların hak sahiplerine tapu 
tahsis belgesi verilir.» ' 

ıMADDE 5. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı 
Kanun ile değişik 13 üncü maddesinin (b) bendine 
aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

14 üncü maddenin a, b, c, d, e, g, h ve i bentleri 
kapsamında kalmaları nedeniyle, bulundukları yerde 
korunamayan gecekondu sahiplerinden hak sahibi sı
fatı taşıyanlarına, bir gecekondu önleme veya ıslah 
bölgesinde veya yakın bölgelerde yapılmış ıslah imar 
planlan içinde meydana gelen boş imar parselleri 
müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esasına göre ve
rilir. Bu gibi hallerde gecekondu sahibine ayrıca enkaz 
bedeli ödenir. 

Islah imar planları sonucu, bu Kanun kapsamında 
kalan gecekondu hak sahiplerine yapılan tahsis işlem
lerinden sonra arta kalan belediye veya valiliğe ait 
boş imar parselleri arsa bedeli 2942 sayılı Kamulaş
tırma Kanununa göre tespit edilerek, 775 sayılı Ge
cekondu Kanunu uyarınca belirlenen hak sahiplerine 
valilik veya belediyelerce tahsis edilir. 

MADDE 6. — 2981 sayılı Kanunun 18 inci mad
desinin (e) bendi üe bu bentten sonra gelen fıkrası 
yürürlükten kaldırılmış ve maddeye 3290 sayılı Ka
nunla eklenen son fıkradan önce gelmek üzere aşağı
daki dört fıkra eklenmiştir. 

Kanun kapsamında kalan yapıların otopark ihti
yacının parselinde karşılanamaması halinde, otopark 
bedeli 10 Kasım 1985 tarihindeki bedel üzerinden 
bölgeleme esasına göre alınır. 

Belediye ve mücavir, alan sınırları içinde yer alan 
kanun kapsamındaki gecekondu ve imar mevzuatına 
aykırı, yapılardan alınacak arsa bedelleri, harçlar ve 
düzenleme ortaklık payı karşılığı bedeller, belediyeler 
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fon •hesabına; belediye ve mücavir alan sınırları dı
şında kalan kanun kapsamındaki gecekondu ye imar 
rnevzuatına aykırı yapılardan alınacak arsa bedelle
ri, harçlar ve düzenleme ortaklık payı karşılığı be
deller, vailikler emminde kullanılmak üzere oluşturu
lan fon hesabına yatırılır. imar ve gecekondu mev
zuatına aykırı yapıtlara uygulanacak bazı işlemller ve 
6785 sayılı İmar Kanununun bir maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki Kanun uyarınca belediyeler ve 
valilikler emrinde kurulan fonlardan yapılacak har
camalar Muhasebe-i Umumiye Kanununa, 2886 sa
yılı Devlet İhale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay 
Kanununa tabi değildir. 

Belediye ve valilikler emrinde [kurulan fon hesa
bının gelıMeri, kanunun kapsadığı ve öngördüğü 
amaçların süraitli bir şekilde gerçekleşmesine katkı-
da bulunmak üzere ita amiri, belediye başkanı ve
ya vali olmak üzere kullanılır. 

Kanunun yürüdüğe girdiği tarihten evvel, bele
diye ve mücavir alan sınırları İçinde kalan gece-
kondulaırım arsa bedelleri dle 10 uncu maddesinin (c) 
bendi uyarınca yapılan düzenleme işlemleri sonucu 
belirlenen düzenleme ortaklık payı karşılığı -bedel
lerden, tahsil edilerek fon hesabına yatırılan meb
lağdan her belediye için sarfedilen kısım mahsup 
edilmek suretiyle bakiyesi belediyeler emrinde kuru
lan fon hesabına devredilir. 

MADDE 5. — 2981 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinlin 3290 sayılı Kanunla eklenen ikinci fık
rasındaki bent hükümlerinden sonra yer alan «Bu 
Kanunun öngördüğü bina inşaat harcı ile ekli cet
vele göre tahakkuk ettirilen ilave harç alınmaz» hük
mü iıle 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde deriştirilmiş 
ve maddeye son fıkradan önce gedmek üzere bir Ak
ına (ilave edilmiştir. 

Bu Kanunun öngördüğü bina inşaat harcı ve is
kân harcı ile ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen 
ilave harç alınmaz. 

Her itüriü fabrika, değirmen, sınai nitelikli ima
lathaneler ve tersaneler ile organize sanayii bölge
leri ve küçük sanayi sitelerinde yapılmış yapılardan 
yürürlükteki mevzuata göre belirlenecek bina inşaat 
harcı miktarının l/4*i ile iskân harcı tahsil edilir. 
Ekli cetvele göre bdıirlenecek harç atamaz. 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma Ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

büyükşehir yönetiminde ilçe belediyeleri emrinde kul
lanılmak üzere oluşturulacak fon hesabına; belediye 
ve mücavir alan sınırları dışında kalan Kanun kap
samındaki gecekondu ve imar mevzuatına aykırı ya
pılardan alınacak arsa bedelleri, harçlar ve düzenleme 
ortaklık payı karşılığı bedeller, valilikler emrinde 
kullanılmak üzere oluşturulan fon hesabına yatırılır. 
Bu Kanun uyarınca belediyeler ve valilikler emrinde 
kurulan fonlardan yapılacak harcamalar Muhasebe-i 
Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet ihale Ka
nununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir. 

Fon hesabının gelirleri, Kanunun kapsadığı ve ön
gördüğü amaçların süratli bir şekilde gerçekleşmesi 
için kullanıHır. İta amiri, vali veya belediye başkanıdır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel, beledi
ye ve mücavir alan sınırları içinde kalan gecekondu
ların arsa bedelleri ile 10 uncu maddesinin (c) bendi 
uyarınca yapılan düzenleme işlemleri sonucu belir
lenen düzenleme ortaklık payı karşılığı bedellerden, 
tahsil edilerek fon hesabına yatırılan meblağdan her 
belediye için sarfedilen kısım mahsup edilmek sure
tiyle bakiyesi, belediyeler emrinde kurulan fon hesa
bına devredilir. 

MADDE 7. — 2981 sayılı Kanunun 19 uncu mad
desine 3290 sayılı Kanunla eklenen bentlerden sonra 
gelen ilk iki fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye son fıkradan önce gelmek üzere bir fıkra 
ilave edilmiştir. 

»Bu Kanunun öngördüğü bina inşaat harcı ve iskân 
harcı ile ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen ilave 
harç alınmaz. 

Her türlü fabrika, marangoz, mobilyacı, keresteci, 
değirmen, sınaî nitelikli imalathaneler ve tersaneler 
ile organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitele
rinde yapılmış yapılardan yürürlükteki mevzuata gö
re belirlenecek bina inşaat harcı miktarının 1/4'i ile 
iskân harcı tahsil edilir. Ekli cetvele göre belirlenecek 
harç alınmaz. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil 
edilmiş olanlar iade edilmez. Ancak tahakkuk ettirilip 
de tahsil edilmeyenler terkin edilir. 
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Kanunun yürüdüğe girdiği tarihten önce tahsil 
edilmiş olanlar iade edilmez. Ancaik tahakkuk etti
rilip de tahsil edilmeyenler terkin edilıir. 

MADDE 6. — 2981 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesinin (d) bendinin sonuna aşağıdaki üçüncü 
fıkra eklenmiştir. 

Kıyı tanımı dışında kalıp da tescil dışı kalan yer
ler valiliğim talebi üzerine Hazine adına tescil edilir. 

MADDE 7.s — 2981 sayılı Kanunun 3290 sa
yılı Kanunla değişik «Bu Kanun Kapsamına Giren 
Yapılara Uygulanaoalk İlave Harç Cetveli» nin «Yapı 
cinsleri» bölümünde yar alan «Sanayi yapıları, de
po teslisleri, işyeri, işhanı» deyimi «Depo tesisleri, 
işyeri, işhanı» olarak değiştirilmiştir. 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«Konut inşaatı ve kalkınmada öncelikli yörelerde 
yapılacak yatırımlarda vergi, resim ve harç istisna 
ve muaflıkları tanınması hakkındaki 2982 sayılı Ka
nun ile getirilen muafiyetler, bu Kanun kapsamında 
kalan yapılara uygulanmaz.» 

MADDE 8. — 298(1 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

d) Belediye ve mücavir alan sınırlan dışında 
6785 sayılı İmar Kanununun Ek 8 inci Maddesi ge
reğince çıkarılan Yönetmeliğin 1.03. maddesi kap
samı dışında kalan köy ve mezralar ve dağınık 
yerleşik alanlarda sanayi, depolama, turistik ve ta
rımsal yapılar dışında kalan imar mevzuatına aykırı 
yapılar, 

Bu alanlarda Hazine, özel İdare, Belediye ve Köy 
Tüzelkişiliğine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğü 
nün idare ettiği arsa ve arazilerde bulunan yapılar. 

Tescil dışı yerlerden olup üzerinde yapılaşma bu 
lunması nedeniyle Valiliğin talebi üzerine hazine adı 
na tescil edildikten sonra bu alanlardaki yapılar, 

Ancak, yukarıda belirtilen idarelere ait arsa ve 
ya arazilerde bulunan yapı sahiplerinden, bu Kanu 
nun 18 inci maddesine göre tespit edilen arsa bedel 
leri tahsil edilerek gerekli tapu işlemleri tamamlanır 

Kıyıda kalan alanlar bu hükmün dışındadır. 

MADDE 9. — 2981 sayılı Kanuna 3290 sayılı 
Kanunla eklenen Ek 4 üncü madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 4. — Bu Kanunla Tapu ve Kadastro 
İdarelerince yapılan görevlerin gerektirdiği her türlü 
giderleri ve alımları karşılamak maksadıyla, Toplu 
Konut Fonundan veya bu Kanunla kurulmuş fonlar
dan veya Valilik veya Belediyelerin bütçelerinden 
yeterli ödenek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
adına T.C. Ziraat Bankasında açılan bir hesaba akta
rılabilir. Sarf ve tahsis şekli Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıkça tespit edilir.» 

MADDE 10. — Teklifin 7 nci maddesi 10 uncu 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren en geç bir ay içinde, 2981 sayılı Ka
nunun değişen hüikümleri ile ilgili yönetmelik de
ğişiklikleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılır. 

MADDE 9..— Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rüdüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakamlar 
Kurulu yürütür, 

(Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin) 

MADDE 11. — Teklifin 8 inci maddesi 11 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Teklifin 9 uncu maddesi 12 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Teklifin 10 uncu maddesi 13 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 543) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 549 

Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlının, Türk Ceza Kanunu
nun 4 üncü ve 403 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) 

T.B.M.M. 
Anavatan Partisi Tarih : 12.3.1987 
Grup Başkanlığı 
Sayı : 11-87/125 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET (MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Ceza Kanununun 4 üncü ve 403 üncü maddelerinde Değişiklik Yapılmasına dair kanun teklifim ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara Milletvekili 

OEREKCE 

Bilindiği gibi uyuşturucu madde konusu bütün dünyada toplum için son derece tehlikeli bulunmakta ve 
bununla mücadelöde işbirliği yapılmaktadır. Ancak ülkemizde, uyuşturucu maddelerle ilgili suçların takibin
de, suçun Türkiye'de işlenmesi şartı aranmaktadır. Keza Türk Ceza Kanununun 4 üncü maddesinde yurt dı
şında işlenen hangi suçların ülkemizde takip edileceği gösterilmiş, ancak uyuşturucu maddelerle ilgili suçlara 
bu maddede yer verilmemiştir. Türk Ceza Kanununun 403 üncü maddesinin ı(3) numaralı fıkrasında, uyuştu
rucularla ilgili suçların memleket içinde işlenmesinden bahsedilmiş olması karşısında, yurt dışında bir yaban
cı ülkeden bir diğerine uyuşturucu madde nakleden Türk vatandaşı orada yargılanmadan Türkiye'ye kaç
tığı takdirde Ülkemizde yargılanmamakta, Anayasanın 38 inci maddesinde hüküm sebebiylede suçu işlediği 
yalbancı ülkeye iade edilmemektedir. Sözü edilen hükümler nedeniyle, bu durumdaki kişilerin işledikleri 
uyuşturucu maddelerle ilgili suçlar takipsiz kalmaktadır. İşte bu mahzuru gidermek için; konuyla ilgili olan 
Türk Ceza Kanununun 4 ve 403 üncü maddelerinde acilen değişiklik yapılması zarurî görülmüştür. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 2.4.1987 
Esas No. : 2/422 
Karar No. : 37 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlının; Türk Ceza Kanununun 4 üncü ve 403 üncü Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Adalet (Bakanı Sayın Malhmut Oltan Sungurlu'nun ve Bakan
lık temsilcilerinin- de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi yerinde bulunarak 
maddelerine geçilmesi uygun görülmüş ve teklif aynen kalbul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Üye 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya, 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Akın Gönen 

Niğde 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 
<Kaır§ıyım) 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
îhsan Nuri Topkaya 

Ördü 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 549) 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ ALPASLAN 
PEHLIVANLI'NIN TEKLİFİ 

Türk Ceza Kanununun 4 üncü ve 403 üncü Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

IMADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 4 üncü 
maddesinin .birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«dBir Türk veya yabancı, yabancı memleketlerde 
Türkiye Devletlinin emniyetine karşı bir cürüm işler 
veya bu Kanunun 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 
332, 333, 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı suçla
rı işlerse, hakkında re'sen takibat yapılarak bu mad
delerdeki cezalarla cezalandırılır.» 

IMADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 403 üncü 
maddesinin (3) numaralı fıkrasının birinci satırında
ki «memleket içinde» ibaresi madde metninden çı
karılmıştır. 

IMADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türk Ceza Kanununun 4 üncü ve 403 üncü Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci Madklesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi 
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Komis-

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

m*m 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 549) 





Döneni : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 550 

Gümüşhane Milletvekilleri Akif Kocaman ve İbrahim Turan'ın, 
647 Sayılı Cezalarm İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü Maddesi
nin, Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

ve Adalet Komisyonu Raporu (2 /421) 

12.3. 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü Maddesinin, Dördüncü Fıkrasının Değiştirilme
si Hakkında Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Akif Kocaman İbrahim Turan 
Gümüşhane Milletvekili Gümüşhane Milletvekili 

GEREKÇE 

647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 3 üncü madldesme göre altı aya kadar (altı ay dahil) 
hürriyeti bağlayıcı cezalar kıisa süreli sayılmıştır. 

Aynı Kanunun 4 üncü maddesinde de kısa süreli (hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine uygulanabilecek para 
cezalan ve tedbirler gösterilmiştir. 

Görüldüğü gibi kanunvazıı, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların bu şekilde infazı yerine bunları para 
cezasına veya aynen iade veya tazmin, altı ayı geçmemek üzere bir eğitim veya ıslah kurumuna devam et
me, bâr yılı geçmemek kaydıyla muayyen bir yere gitmekten, bazı faaliyetleri veya meslek ve sanatı icra
dan men, her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin bir aydan bir yıla kadar muvakkaten geri alınması gibi tedbirle
re çevirmeye imkân tanınmıştır. 

Bundan maksat; gerek hürriyeti bağlayıcı cezanın kısalığı, gerek failin şahsî durumu dikkate alınarak 
failin durumunu düzeltmektir. Bu maksattan hareket edilerek bir kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın pa
ra cezasına veya tedbirlerden bdrine çevrilmesi halinde artık, faile verilen esas mahkûmiyetin hürriyeti bağ
layıcı oeza ollduğunu söylemek maksada ters düşer. IBu sebeple söz konusu hükümde değişiklik yapılarak 
bu şekildeki bir uygulamada artık asıl malhkûmiıyetin çevrilen para cezası veya tedbir olduğu belirtilmiştir. 

Böylece, cezanın ertelenmesi, tekerrür ve özel kanunlardaki kanunî neticeleri bakımından, şahsî hürriyeti 
bağlayıcı ceza yerine ikame edilmiş olan para cezasına veya tedbire itibar edilecektir. 

TBMM Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 
Tarih : 13.2.1987 
Sayı : 11-87/126 
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Adalet Komisyona Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/421 
Karar No. : 36 

2.4. 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET IMECLİSI BAŞKANLIĞINA 

Gümüşhane Milletvekilleri Akif Kocaman ve İbrahim Turan'ın; 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında 
Kanunun 4 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının De.ğiışjtirihnesti Hakkında Kanun Teklifli, Adalet Bakam 
Sayın Mahmut Oltan Sungurlu'nun ve Bakanlık Temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incele
nip görüşülmüş, gerekçesi yerinde bulunarak maddelerine geçilmesi uygun görülmüş ve teklif aynen kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Antalya 

Ali Dlzdaroğtu 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Üye; 
Ayhan Reyhan Sakaltıoğlu 

Sakarya 

Uy* 
• Ledin Bartas 

Adana 

Üye 
Akın Gönen 

Niğde 

Üye; 
Hasan Altay 

Samsun 

Üye: 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Üye. 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

üye: 
Bahri Karakeçili 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Müet Meclisi (S, Sayısı : 550) 
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GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLLERİ AKİF KOCA
MAN VE İBRAHİM TURANTN TEKLİFİ 

647 Saydı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü 
Maddesinin, Dördüncü Fdtrasımn Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

İMADDE 1. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hü
kümlerine göre çevrilen para cezası veya tedbirdir.» 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yti-

ıMAlDDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETEĞİ METİN 

647 Saydı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü 
Maddesinin, Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

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

İMADDE 2. — Tekliflin 2 nci 
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

maddesi Komis-

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 550) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 551 

8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 40 inci Maddesi (e) Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(1 /829) 

T. C. 
Başbakanlık 27.2.1987 

Kanunlar ve kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-1926/05245 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Maliye jve tGttmriik |Bakanlığınca hazırlanan i ve Başkanlığınıza larzı (Bakanlar 'Kurulunca 2.2.1987 tari
hinde kararlaştırılan «8.6.1949 (Tarihli <ve S434 Sayılı Türkiye JCumhuriyeti (Emekli (Sandığı Kanununun 40 
inci (Maddesinin ;(e) (Fıkrasının DeğiştSrilmesi (Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiş
tir. 

Gereğini arz ederim. 
/. Kaya Erdem 
Başbakan V. 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 mcı maddesinde iştirak
çilerin vazüfeleri ile ilgililerinin kesilmesine dair yaş hadleri düzenlenmekte, aynı maddenin (e) fıkrasında 
ise tabip, veteriner, eczacı, kimyager ve diş tabipleri ile mühendis ve deniz subaylarının binbaşı ve daha 
aşağı rütibelilerinin 57 yaşına kadar, diğerlerinin 40 inci maddede gösterilen yaşlardan (5) yıl daha yaşlı ye
dek subay ve yedek askerî memurlardan sağlık durumları elverişli olanların en gençlerinden başlayarak, se
ferin gerektirmesi halinde lüzum görüldüğü takdirde orduya alınabileceği belirtilmiştir. 

Nüfusun hızla artmasına bağlı olarak askerlik çağı yaş sınırı içerisinde bulunan yedek subay kaynağında 
meydana gelen fazlalık yüzündeni, bu yükümlülerin ibüyük bir bölümüne sefer görev emri verilmektedir. 
Bu durumda askerlik şulbelerinin iş hacmi artmakta, ayrıca yedeklik çağı yaş sınırı içinde bulunan yüküm
lüler de gereksiz yere işlemlerini sürdürmektedirler. 

IBu sakıncaları gidermek maksadıyla, 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 2 nci ve 1076 Sayılı Yedek Su
baylar, ve Yedek Alskerî Memurlar Kanununun 22 nci maddelerinde değişiklik yapılması için hazırlanan ta
san ile askerlik çağı yaş sınırının 5 yıl daha düşürülerek yükümlülerin 41 yaşına girdiği sene Ocak ayının 
birinci gününde bitmesi esası getirilmiştir. 

Tasarı ile; 5434 sayılı Kanunda buna paralel olarak değişiklik yapılarak, yedek subay ve yedek askerî me
murların askerlik çağı yaş sınırının 5 yaş indirilmesi ve Kanunun, 40/e fıkrasında yer almayan yedek ast
subayların madde kapsamına alınarak, seferde çok ihtiyaç duyulan buna karşılık kaynağı az olan yedek 
astsubayların Kanunun 40/e fıkrasında belirtilen yaşlardan 5 yıl daha yaşlı olanlarından seferde faydalanıl
ması imkânı sağlanmıştır. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 2.4.1987 

Esas No. : 1/829 
Karar No. : 60 -

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak, 27.2.1987 tarihinde Balkanlar Kurulunca Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 2.3.1987 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «8.6.1949 Tarihli 
ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sarıldığı Kanununun 40 inci Maddesi (e) Fıkrasının Değilşıtirilme-
si Hakkında Kanun TasarM» Komisyonumuzun 1.4.1987 tarihinde yaptığı 97 noi birleşimde Hükümet tem
silcilerinin de katılmasıyla incelenip, görüşüldü. 

Bilindiği gibi, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesi, iştirak
çilerin vazifeleri ile ilgilerinin kesilmesine dair yaş hadlerini, aynı maddenin (e) fıkrası ise, seferin gereği ola
rak orduya alınacakların yaş hadlerini düzenlemektedir. 

IBuna göre, 40 inci maddede belirtilen yaş hadlerine 5 yıl daha eklenerek, yedek subaylara seferde kul
lanılmak üzere, sefer görev emri verilmektedir. Nüfusun hızla artmasına bağlı olarak, askerlik çağı yaş sı
nırı içinide bulunan yedek subay kaynağının giderek artması, askerlik şubelerinin yedeklerle ilgili yaptığı iş 
hacmini artırmakta, bu durum' aynı zamanda yükümlülerin büyük bir bölümüne sefer görev emri verileme
mesine de neden olmaktadır. 

İBu sakıncaları gidermek amacıyla, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Aiskerî Memurlar Kanununun 
22 nci ve llill Sayılı Askerlik Kanununun 2 nci maddeleri değiştirilerek, askerlik çağı yaş sınırının 5 yıl 

düşürültmeslini sağlayan ve Komisyonumuzca görüşülerek kabul edilen tasarı dikkate alınırsa, 5434 Sayılı 
Türkiye Cuımlhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda buna paralel yeni bür düzenlemeye gidilmesinin zorunluluğu 
ortaya çıkmıştır. v 

Tasarı ile; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesinin (e) fıkrasın
da değişiklik yapılarak, yedek subay ve yedek askerî irnemuriarın askerlik çağı yaş sınırının 5 yaş indirilmesi 
ve bu fıkrada yer almayan yedek astsubayların fıkra kapsamına alınarak, sefer!de çok ihtiyaç duyulmasına 
rağmen kaynağı az olan yedek astsubayların anılan maddenin (ç) fıkrasında belirtilen yaşlardan 5 yıl daha yaşlı 
olanlarından seferde faydalanılması öngörülmektedir. 

Tasıarı ve gerekçesi Komisyonuımuzca benimsenerek, maddelerin görüışüllmesine geçilmiştir. 
Yukarıda açıklanan değişikliği düzenleyen tasarının. 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenle

yen 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunuîmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan lÖaşkanvekili Sözcü 
Cengiz Tuncer Fahrettin Kurt Alaattin Fırat 

Kayseri Traibizom 'Muş 

Kâtip Üye 
Kadir Demir A. Akgün Âlbayrak Mehmet Deliceoğlu 

Konya Adana Adıyaman 

Hazım Kutay Nabi ŞaSuncu Hakkı Artukarslan 
Ankara Aydın " »Bİnıgtöl 

imzada Bulunamadı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 551) 



A. Şamil Kazokoğlu 
Dolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İlhan Araş 
Erzurum 

Murat Sökınenoğlu 
Hatay, 

Reşit. Ülker 
İstanbul 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

îmazada Bulunamadı 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 
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llhanAşkın 
Bursa, 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

/. Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
ffzmiüi 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

Enver özcan 
Tokat 

'imzada Bulunamadı 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

İmzada Bulunamadı 

Tülay Öney 
İstanbul 

İmzada Bulunamadı 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Saffet Sert 
Konya 

Arif Toprak 
Ni$de 

İmzada Bulunamadı 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Türkiye Büyük MMet Meclisi (S. Sayısı : 551) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

8.6.1949 Tarihli ve 5434 Saydı Türkiye Cumhuriyeti 
[Emekli «Sandığı , İKanımunun 40 inci Maddesi (e) 
Fıkrasının JDeğiştirilmesi Hakkında (Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kamunun değişik 40 
inci maddesinin (e) fikrası aşağıdaki şekilde değişti»-
rlm'iişltjîr.ı 

«e) Seferin ıgereği olarak lüzum görüldüğü tak
dirde; 

I - Subayların : 
1. Tabip, veteriner, eczacı, kimyager ve jdiş ta

bipleri ile mühendis ve deniz subaylarının binbaşı ve 
daha aşağı rütbeleri 57 yaşına kadar (57 yaş dalhil) 

2. Diğer sınıf subaylarının yukarıda gösterilen 
yaşlara kadar, 

3. 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu hükümlerine göre astsubaylıktan subaylığa 
geçirilenler ise aynı Kanunda belirtilen yaş hadlerine 
kadar, 

II - Astsubayların : 
Yukarıda gösterilen yaşlardan (5) yıl yaşlı olan

ları, 
Sağlık durumları elverişli olanların en gençlerin

den başlayarak orduya alınabilirler. • 

'MADDE 2. — Bu IKanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

8.6.1949 Tarihli ve 5434 Saydı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı ) Kanununun 40 inci Maddesi (e) 
Fıkrasının Değiştirilmesi {Hakkında Kanun Tasarısı 

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

IMADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

—- Tasarının 2 nci maddesi aynen 

Tasarının 3 üncü maddesi aynen 

Başbakan V. 
1. K. Eriâem 

Devlet Bakanı Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 
Devlet Bakanı Y. 

A. Tenekeci 
Millî Savunma Bakanı 

Z. Yavuztürk 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

M. Kalemli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M. M. Taşçıoğlu 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

içişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür 
A 

2 . 2 . 1987 
Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
Dışişleri Bakanı 

V. Halefoğlu 
Bak. Bayındırlık ve iskân Bakanı 

/. S. Giray 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

H. H. Doğan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

S. N. Türel 
ve Turizm Bakanı 
. M. Yılmaz 

Türkiye Büyük MÜM Meclisi (S. Sayısı : 551) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 553 

28.12.1960 Tarihli ve 189 Sayılı Millî Savunma Bakanlığı İskân 
İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan 
Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet 
Verilmesi Hakkında Kanunun Değişik 3 üncü Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun

ma; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /823) 

T.C. 
Başbakanlık 3.2. 1987 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 
18/101-2061/06760 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.2.1987 tarihinde ka
rarlaştırılan «28.12.1960 Tarihli ve 189 Sayılı Millî Savunma Bakanlığı iskân İhtiyaçları tçln Sarfiyat İcrası 
ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi 
Hakkında Kanunun Değişik 3 Unctt Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile 
gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
/. Kaya Erdem 
Başbakan Vekili 

GENEL GEREKÇE 

Türk Silahlı Kuvvetleri garnizonlarının bilhassa büyük şehirler yakınımda olanları, hızlı şehirleşıme sonucu 
iskân sahaları arasında kalmakta ve yollar geçmek suretiyle askerî araziler bölünmekte ya da miktarı azalmak
ta, emniyet ve güvenlik yönünden zafiyet meydana geldiği gibi günün şartlarına göre eğitim ve tatbikat alan
larının geliştirilmesi yapılamamaktadır. Ayrıca harp silah ve vasıtalarında (meydana gelen tekâmül ve yurdu
muzun jeopolitik durumu muvacehesinde; Silahlı Kuvvetler konuş ve kuruluşları geniş ölçüde etkilendiğinden, 
zaman zaman reorganizasyon ve modernizasyona gidilmesi zorunluluğu duyulmakta ve bunun sonucu olarak 
yeni iskân ve arazi ihtiyaçları meydana gelmektedir. 

Bütçe ile alınan ödenekler takviye edilerek, şehir iskân sahaları içinde sıkışık kalan askerî tesis ve garnizonların 
şehirler dışına çıkarılması ile reorganizasyon ve modernizasyonun gerektirdiği eğitim, bakım ve iskân tesisle
rinin inşasının hızlandırılması amaçlanmaktadır. 

Normal bütçe imkânları ile birlikte ihtiyaçların karşılanmasında'yardımcı olmak üzere ek malî kaynak ya
ratılması için Silahlı Kuvvetler ihtiyaçlarında kullanılırken hizmet dışı kalan taşınmaz malların satışı suretiyle 
elde edilecek meblağın kullanılması maksadıyla 1956 ve 1960 yılarında 6771 ve 189 sayılı Kanunlar çıkarıl
mıştır. 
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28.12.1960 Tarihli ve 189 sayılı Kanunda öngörülen 500 milyon liralık limitin fiyat artışları ve para ayar
lamaları sebebiyle kifayet etmeyeceğinin anlaşılması üzerine bu ümit 6.5.1976 tarihli ve 1989 sayılı Kanunla ya
pılan değişiklik ile 4 milyar liraya yüksdtilımiştir. 

Ancak, 1976 yılında paranın o •günkü iştira gücüne göre yeterli olan bu limit bugün için ve Kanundan bek
lenilen amaç yönünden fonksiyonunu hemen hemen yitirmiş bulunmaktadır. Zira Haziran 1976 tarihinde gra
mı 72 lira olan külçe altın 94 misli artışla 6 880 liraya, 16.32 lira olan Amerikan doları 36 mıMî artışla 594 li
raya yükselmiştir. 1976 Büftçe rakamının 151 mMıyar lira ve 1986 'bütçe rakamının 7 104 Trilyon olduğu dikkatle 
alındığında bütçe rakamı 1976tya nazaran 47 misli bir artış göstermiştir. Kanunlardaki bu tür limıiltlerin zıaman 
içinde değer kayıpları nedeniyle değiştirümelerinldeki güçlük dikkate alındığında mevcut 4 milyar liralık limi
tin tamamen kandırılması gerekli ve zarurî görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

"" Madde 1. — Bu madde ile 4 milyar liralık limit kaldırılmakta ayrıca elde edilecek gelirden savaş sanayi 
harcamalarına transfer yapimasından vazgeçilerek acil silah ihtiyacının karşılanmasına harcama yapılabilmesi 
ve Savunma Sanayii Destekleme Fonuna transfer edilebilmesi önıgörülmüşltor. 

Madde 2. — Yürürlükle ilgilidir. 
Madde 3. — Yürütme ile ilgüdiı 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 10 . 3 . 1987 

Esas No. : 1/823 
Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLETMECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

«28.12.1960 Tarihli ve 189 sayılı Milî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları için Sarfiyat İcrası ve Bu Ba
kanlıkça Kullanılan GayrımenkuMerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Ka
nunun Değişik 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuızun 
5.3.1987 tarihli üçüncü birleşiminde Millî Savunma Bakanı Sayın Zeki Yavuztürk ile Millî Savunma ve Mali
ye Bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle görüşülmüşltür. 

Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan husustan ve gerekse Saym Bakanın verdiği tamamlayıcı 
bilgileri uygun ve yerinde mütalaa eden Komisyonumuz tasarının tümünü kabul ettikten sonra maddelerin mü
zakeresine geçmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 553) 
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Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyrulimak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ömer Ferruh İlter 

İstanbul 

Üye 
Hüseyin Şen 

Artvin 

Üye 
Ali Rıza [Akaydın 

Çorum 

Üye 
Burhan Cahit Gündük. 

İzmir 

Üye 
Emin Fahrettin Özdilek 

Konya 

Mehmet 

Başkaııvekili 
Nevzat Yağcı 

Elazığ 

Üye 
Halit Nüzhet Goral 

Aydın 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
M. Kani Bürke 

Denizli 

Üye 
Ali Topçııoğlu 

Kahramanmaraş 

Üye 
T. Halit Kunt er 

Rize 

Üye 
Abdurrezak Ceylan 

Siirt 

Sözcü 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
İlker Tuncay 

Çankırı 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
R. Ercüment Konukman 

İstanbul 

Üye 
Musa öğün 

Kars 

Üye 
Muhlis Arıkan 

Samsun 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Vecihi Ataklı 

Şanlıurfa 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No.: 1/823 
Karar No.: 61 

2.4. 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 2.2.1987 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi. Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca Millî Savunma Komiısyonunda görüşüldükten sonra 10.3.1987 
tarihinde Komisyonumuza havale edilen «28.12.1960 Tarihli ve 189 Sayılı Müllî Savunma Bakanlığı İskân İhti
yaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan GayrimenkuUerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına 
Salalhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun Değişik 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 1.4.1987 tarihinde yaptığı 97 nci birleşimde ilgili Hükümet Temsilcilerinin 
de iştiraki Me görüşülüp incelendi. 

Bilindiği gibi, Silahlı Kuvvetler ihtiyaçlarında kullanılırken hizmet dışı kalan taşınmaz malların satışı sure
tiyle elde edilecek gelirlerin küllamlması amacıyla 6771 ve 189 sayılı Kanunlar çıkarılmıştır. 

28.12.1960 Tarihli ve 189 sayılı Kanun ile, Silahlı Kuvvetlerde hizmet dışı kalan gayrimenkullerin satışın
dan elde edilecek gelirler ile yapılacak her türlü giderler için 500 milyon liralık limit öngörülmüş ancak bu limit 
6.5.1976 tarihli ve 1989 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 4 milyar liraya yükseltilmiştir. 

Tasarı ile, büyük şehirlerin iskân sahaları içinde kalan askerî tesis ve garnizonların şehirler dışına çıkarıl
ması Me reorganizasyon ve modernizasyonun gerektirdiği eğitim, bakım ve iskân tesislerinin inşasının hızlandı-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 553) 
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rılması ayrıca, elde edilecek gelirlerin Savunma Sanayii Destekleme Fonuna transfer edilebilmesi, bu maksaıtla 
da mevcut Kanunda öngörülen 4 milyar liralık limitin kaldırılması ile gelirlerin Savaş Sanayi harcamalarına 
transferinden vazgeçilmesi amaçlanmıaktajdır. 

• y 
Komisyonumuzda tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, belirli bir limite Kanunda yer verilip ve

rilmemesi, gelirlerin Savunma Sanayii Destekleme Fonuna transferi gibi konular üzerinde durulmuş, hükümetin 
verdiği tamamlayıcı bilgiler ile tasarının gerekçesi uygun mütalaa edilerek, Millî Savunma Komisyonu metni 
esas alınmış ve (maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

MİM Savunma Komisyonu metninin, 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Hazım Kutay 
Ankara 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
- Çanakkale 

İlhan \Aras 
Erzurum 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Reşit Ülker 
İstanbul 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergili 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

(İmzada bulunamadı) 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Başkanvekili 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

(İmzada bulunamadı) 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İ. Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğîu 
İzmir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

Enver Özcan 
Tokat 

(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Haıyri Osımanlıoğlu 
Gaziantep 

(İmzada bulunamadı) 

Tülay öbey 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Saffet Sert 
Konya 

Arif Toprak 
Niğde 

(İmzada bulunamadı) 

İsa Vardal 
Zonguldak 

(Muhalifim) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 553) 

file:///Aras
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HÜKıÜMEmtN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

28.12.1960 Tarihli ve 189 Sayılı Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat 
İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların 
Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanunun Değişik 3 üncü Maddesinin 

Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 28 Aralık 1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfi
yat terası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan GayrımenkuUerdan Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Ve
rilmesi Hakkında Kanunun 6.5.1976 tarihli ve 1989 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Satışlardan ©İde edilecek gelirler her yıl gelir bütçesinde açılacak özel bir tieıftiibe gelir kaydolunur, Bu su
retle gelir kaydolunan satış bedellerinden Millî Savunma Bakanlığınca gerekli görülen miktarı, askerî garni
zonlarla bu garnizonlar için lüzumlu müştemilat ve mütemmknat ile her türlü arsa, bina satınalınması veya 
kamulaştırılması, mevcuHarmın esaslı onanını, genişletilmesi ve iyileştirilmesi, acil silah ihtiyacının karşılan
ması ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna transfer edilmesi ile 2 nci madde
ye göre yapılacak işlerin gerektirdiği her türlü gider için harcama yapılmak üzere, Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinde açılacak özel bir tertibe Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihimde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

2.2.1987 

Başbakan V>. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
H, C. Güzel 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Devlet 'Bakanı Başbakan Yrd. 
/ K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Kalemli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Af. M. Taşçıoğlu 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı V. 
Af. Af. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 553) 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

28.12.1960 Tarihli ve 189 Sayılı Millî Savunma 
Bakanlığı tskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat terası ve 

Bu Bakanlıkça Kullanılan GayrimenkuUerden 
Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet 

Verilmesi Hakkındaki Kanunun Değişik 
3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü malddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

28.12.1960 Tarihli ve 189 Sayılı Milli Savunma 
Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat terası ve 

Bu Bakanlıkça Kullanılan GayrimenkuUerden 
Lüzumu Katmayanların Saülmasma Salahiyet 

Verilmesi Hakkındaki Kanunun Değişik 
3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Milî Savunma Komisyonu metali
nin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunana Komisyonu metni
nin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Savunma Komisyonu metni
nin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 553) 





Dönem : 17 Yasama Yıb : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 552 

16.6.1927 Tarihli ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi, 21.6.1927 Tarihli 
ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma; Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporları (1 /828) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 23 . 2\, 1987 

Sayı:K.K.Gn.Md, 18/101-1919/01113 

TÜRİKÎYIE ÖÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞIMA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar 'Kurulunca '13.2.1987 tarihinde 
kararlaştırılan «16.6.1927 Tarihli ve 1076 Saydı Yedek Subaylar Ye 'Yedek Askerî (Memurlar Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi, 21.6.1927 Tarihli ve 
İ l l i ıSayıh (Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna IBir (Ek ve Dört Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında (Kanun Tasarısı» ile gerekçi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
/. Kaya Erdem 
Başbakan V. 

GENEL GEREKÇE 

1927 yılından beri uygulanmakta olan 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 
sayılı Askerlik Kanununun bazı hükümleri günün gelişen ve değişen şartlarına uymadığından bu Kanunlarda 
değişiklik yapılmast veya yeni düzenlemelere gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Bilindiği üzere yürürlükte bulunan 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 9 un
cu maddesine göre rütbe farkı gözetilmeksizin bütün yedek subayların askerlik şubesine kayıt ve yoklamalarını 
yaptıracakları, 10 uncu maddesinde ise yoklama ilan kâğıtlarının asıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ikamet
gâhlarını ve varsa maluliyetlerinin olup olmadığını askerlik şubelerine bildirmek zorunda oldukları belirtilmek
tedir. 

Yedeklik yoklamalarının yapılmasındaki gaye muvazzaf askerliğini yapmış olan yükümlülerin arandıklarında 
bulunmaları ve sağlık durumlarının kontrol edilmesidir. Uzun süre silahlı kuvvetlere hizmet ederek Orgeneral -
Oramiral ve Korgeneral - Koramiral olarak emekli olmuş kişilerin belirli ikamet sahibi oldukları ve seferde ken
dilerine görev düşmesi halinde kolayca bulunmaları mümkün olduğundan, bunların yedeklik yoklamalarından 
muaf tutulmaları uygun görülmüş ve ikamet ve maluliyet bildirme süresi yükümlüler lehine olarak bir aydan 
iki aya çıkarılmıştır. 
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Subay ve astsubayların yedeklik çağı sınırları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
40 inci maddesi (ç) fıkrasına göre saptanan rütbe ve yaş hadlerine 5 yıl ilave edilerek belirlenmektedir. 

General - amirallerde, sefer ihtiyacı olmadığından veya çok az olabileceğinden yedeklik çağı sınırlarının 
kanunda belirtilen yaş hadlerine' kadar indirilmesi uygun görülmüştür. 

Yine kaynakta bulunan sicil numaralı ve kayıt numaralı yedek subaylardan bir çoğu sefer ihtiyacı dışında 
kalmaktadır. Teknik branşlarda bulunanlar içip bu husus söz konusu olmamaktadır. Erler için düşünülen mah
zurlar general - amiral ve subaylar için de doğmaktadır. Bu nedenle, teknik branşlar haricinde kalanlarda 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda belirtilen, yaş hadlerinin aynen dikkate alınması ve ila
ve 5 yılın kaldırılması yararlı mütalaa edilmiştir. 

1111 sayıh Askerlik Kanununun 2 nci maddesine göre erbaş ve erlerin askerlik yaş sınırı, 46 yaşına girdik
leri ocak ayının birinci gününe kadar devam etmektedir. 

Askerlik çağı yaş sınırı içerisinde bulunan erbaş ve er kaynağının fazla olması ve doğum mevcutlarında 
meydana gelen artışlar dikkate alınarak; Askerlik Şubelerinin iş hacmini azaltmak ve bu personeli her yıl yokla
ma, ikametgâh değişikliği gibi işlemlerle taciz etmemek maksadıyla, askerlik çağı yaş sınırının 46'dan 41'e in
dirilmesi uygun mütalaa edilmiştir. Ayrıca müteakip yıllarda ihtiyaç halinde kanun değişikliğine gidilmeden yaş 
sınırının 5 yıla kadar uzatılması veya kısaltılması yetkisinin Bakanlar Kurulu Kararma bırakılmasıyla da uygu
lamaya kolaylık getirilmesi amaçlanmıştır. 

Askerlik Kanununun 10 uncu maddesini değiştiren 20.11.1984 tarih ve 3081 sayılı Kanunun, askerlik yü
kümlülüğünün bedel ödeyerek ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışarak yerine getirilmesine ilişkin hüküm
lerinin uygulanmasında güçlüklerle karşılaşıldığından bu maddenin işler hale getirilmesi mecburiyeti hâsıl ol
muştur. 

Zira 3081 sayılı Kanunla getirilen hükümlere göre bedel ödeyecekler kur'a ile tespit edildiğinden, bedel ve
recek durumda olanlar kur'a çekememiş veya bedel kur'ası çekenler ödeyecek durumda olmamışlardır. Ayrıca 
kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaçlarından fazla yükümlü verildiğinden bunların barındırılma ve iaşe edil
meleri problem yaratmıştır. 

Bu sakıncaları gidermek maksadıyla tasarı ile bedel ödeme isteğe bağlanmış, ihtiyaç dışı miktara girmek 
kaydıyla her isteklinin bedelli askerlik imkânından faydalanması sağlanmış; kaonu kurum ve kuruluşlarına yine 
ihtiyaç fazlası bulunması halinde istedikleri kadar yükümlü verilmesi öngörülmüştür. 

Harp Okullarında, çağın ve bilimin gereklerine göre, Silahlı Kuvvetlerin geliştirilmesinde rol oynayabilecek 
yeterlikte Askerî, Fen, Teknik ve Sosyal 'Bilimlerde lisans seviyesinde öğrenim görmüş muvazzaf subay yetiş
tirilmektedir. Harp Okullarında % 50 Askerî Bilim dersleri, % 46 Sosyal, Fen Teknik Bilim dersleri görül
mekte, % 4 oranında ise öğrencilere serbest saat olarak tanınmaktadır. Askerî Bilim derslerinin süreleri içeri
sinde Harp Okulu öğrencileri, silah sistemleri, bunların kullanma teknik ve usullerini, tek er, manga, bölük, 
tabur ve alay seviyesindeki eğitim safhalarını bilfiil yaparak her türlü arazi ve hava şartlarında çeşitli muha
rebe şekillerini, sevk ve idare usullerini öğrenerek kendilerine verilecek kıt'aları sevk ve idare edebilecek bir 
seviyede yetiştirilirler. Bu durumda okulda bulundukları süre içinde almış oldukları askerî eğitim, bilgi ve be
cerinin değerlendirilmesi, Hazineye az da olsa tasarruf imkânı sağlama ve hiç eğitim görmeden askerî eğitime 
başlayan yükümlülerle bir farklılık yaratılmış olması gibi nedenlerle Harp Okullarından ilişiği kesilenlerin as
kerlik yükümlülüklerinden bir kısmının indirilmesi uygun mütalaa edilmiştir. 

Harp Okullarındaki tatbiki eğitim süresi II' inci yıl sonunda 4,5 ay, 2 nci ve 3 üncü yıl sonunda 3'er ay, 
4 üncü yü sonunda 2,5 aydır. Bu esaslar dikkate alınmak suretiyle bir tam öğrenim yılının 3 ayının askerlik 
hizmetinden sayılması uygun mütalaa edilmiştir. 

Ülkenin bütünlüğünü, milletin birlik ve beraberliğini bozucu faaliyetleri ve Atatürk ilkelerine aykırı davra
nışları nedenleri ile Harp. Okullarından ilişiği kesilenler kapsam dışında bırakılmıştır. 

Tasarıya eklenen bir geçici madde ile kanun kapsamına giren 29 yaşını tamamlamamış yükümlülerin de bu 
haklardan faydalanmaları sağlanmaktadır. 
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1111 sayılı Askerlik Kanununun 36 ncı maddesine göre halen son yoklama sırasında lise veya dengi okulu 

bitirerek aynı yıl içerisinde bir yüksekokula girememeleri sebebiyle askerliklerine karar alınanların askere celp 
ve şevkleri bir yıl geri bırakılmakta, bunlardan ertesi senenin Aralık ayının son gününe kadar bir yükseköğre
nim kurumuna girenlerin askerlikleri hakkında alınan karar ertesi seneye terk şeklinde değiştirilmektedir. Bu 
durum lise ve dengi okul mezunlarının üniversite sınavlarına 3 kereden fazla girmelerini engellemektedir. 

Tasarı ile, lise mezunu yükümlülerin askerliklerinin ertelenmesi iki yıla çıkarılarak bunların 4 kere üniversi
te sınavlarına girmelerine imkân sağlanmakta, üç yıl ve daha az öğrenim veren meslekî yüksek okullardan me
zun olanlarla, öğrenim gördükleri fakülte ve yüksekokulları bitiremeyerek ayrılanlardan, ayrıldıkları yıl asker
liklerine karar alınıp da öğrenime devam etmek isteyenlerin askere celp ve şevkleri bir yıl geri bırakılmaktadır. 
Ayrıca bunların bir yükseköğrenim kurumuna girdiklerini belgelemeleri halinde haklarında alınan kararın ertesi 
seneye' terk şeklinde değiştirilmesi imkânı getirilmekte, böylece uzun vadede yoklama kaçağı ve bakaya kalan
ların miktarında önemli ölçüde azalma sağlanılacağı düşünülmektedir. 

Bunun yanında Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının özellikle kalkınmada öncelikli Doğu ve Güney 
Doğu Anadolu Bölgelerindeki illerde ilk ve orta dereceli okullarda çeşitli nedenlerden dolayı öğretmen noksanlı
ğının bulunması, bu bölgelerdeki eğitim ve öğretimin aksamasına neden olmaktadır. Bu noksanlığın zaman za
man devam edebileceği değerlendirilmekte olup, Millî Eğitim hizmetlerinin aksaksız olarak yürütülebilmesi için 
Türk Silahlı Kuvvetlerin imkânlarından faydalanılması suretiyle sorunun çözümlenmesine yardımcı olunacağı 
düşünülmüştür. 

Diğer taraftan gerek 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa ve gerekse 1111 sayılı 
Askerlik Kanununa tabi yükümlülerden çeşitli sebeplerle askerlik hizmetini yapamayıp saklı, bakaya ve yokla
ma kaçağı durumunda bulunanlar büyük miktarlara ulaşmıştır. Bu durumda olanlara bir imkân sağlamak mak
sadıyla, 1111 sayılı Kanuna tabi olanların yükümlülüklerini bedel ödeyerek veya kamu kurum ve kuruluşların
da çalışarak, 10)76 sayılı Kanuna tabi olanların ise bedel ödeyerek yerine getirmeleri öngörülmüştür. 

Tasarıda ayrıca askerlik yükümlülüklerini uzun süre yerine getirmeyen ve emsali doğumlular çağ dışına çık
mış olanların da yükümlülüklerini bedel ödeyerek yerine getirmeleri temin edilmiştir. 

MADDE GEREKÇELER* 

Madde 1. — Tasarının hu maddesiyle 1076 sayıü Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanu
nunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine uzun süre hiz
met ederek Orgeneral - jOramiral ve Korgeneral - Koramiral rütbelerine gelmiş kişilerin belirli ikamet
gâh sahibi olmaları, seferde kendilerine görev düşmesi halinde kolayca bulunmaları mümkün olduğundan 
ve askerlik yükümlülüğünden kaçmaları diişünülemi yeceğinden bunların yaşlılıklarında şube işlemleri ile 
uğraşmalarını önlemek ve bunlara Devletin şükran borcunu ödemek maksadıyla yedeklik yoklamaların
dan muaf tutulmaları sağlanmaktadır. 

Madde 2. — 1076 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasını değiştiren bu madde ile, bi
rinci maddede açıklanan sebeplerle Orgeneral - Oramiral ve Korgeneral - Koramiraller yedeklik yoklama 
işlemlerinden muaf tutulmakta, tüm yuMimMerin tabi olduğu 1 aylık yoklama süresi kısa olduğundan, 
bu süre yükümlüler lehine olarak İki aya çıkarılmaktadır. 

Madde 3. — Subayların yedeklik çağı yaş sınırlan 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 40/ç maddesine paralel olarak, 1076 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile düzenlenmiştir. Buna 
göre, 5434 Sayılı Kanunda belirtilen yaş hadlerine 5 yıl daha ilave yapılarak, yedek subaylara seferde kul
lanılmak üzere sefer görevi verilebilmektedir. Yedek subay kaynağının giderek artması, bu yükümlülerin 
büyük bir bölümüne sefer görevi verilmemesine neden olmaktadır. Hal böyle olunca askerlik şubelerinin 
yedeklerle ilgili yaptığı iş hacmi artmaktadır. Ayrıca yedeklik çağı yaş sınırı içinde bulunan yükümlüler 
de lüzumsuz yere işlemlerini sürdürmek mecburiyetinde kalmaktadır. Bu mahzurları gidermek maksadıy
la yedeklik çağı yaş sınırının 5 yıl indirilmesi uygun ıgörülmüştıür. Ancak, Silâhlı Kuvvetlerin aynı kanun-
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da belintilen teknik sınıflara olan sefer ihtiyacı devam ettiğinden, bu sıniflara mensup Bnb. rütbesine ka
dar <Bnb. ırütibesinde olanlar dahili) olan subayların yaş hadlerine yapılan 5 yıl ilave kaldırılmamıştır. 
Ayrıca, 1076 Sayılı Kanunda geçen «Tahdidi Sin Kanunu» sözcükleri de 5434 Sayılı Kanundaki düzenle
meye uygun olarak değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Bu madde ile 1076 Sayılı Kanuna tabi olan mesleği öğretmen olup, askerlik yüküm
lülüğüne başlamadan evvel MM! Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının öğretmen kadrolarında hizmete 
başlamış veya başlamamış olanların isteğe bağlı olmaksızın bu Bakanlık emrine verileceği, bunüatrın 
miktarının ihtiyaca kaıfi gelmediği zamanlarda öğretmenlik yapabilecek öğrenim görmüş olan
lardan istekli olanların da bu hizmete verebile ceği benlmsenmişitir. Bunların yedek subay gibi 
yetiştirilmeyip, temel askerlik eğitimini müteakip (5 hafta) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı emrine verileceği bu Bakanlık emrinde göreve başladıkları andan itibaren asteğmenin aylık, ödenek, 
yardım ve tazminatını Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından alacak şekilde göreve başlayacakları 
ve bu görevleri esnasında resmî elbise giyımiyecekleri, emsali yedek subayların hizmet süresi kadar hizmette 
bulunacakları, Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının göstereceği yerlerde görev yapma mecburiyeti 
ile bunların öğretmenlik görevini yapamayacakları ha İlerde er statüsünde yükümlülüklerinin tamatmlatılaca-
ğı ve bu görevleri esnasında yapmış oldukları bazı fiillerden dolayı askerî mahkemelerde yargılanacak
ları esası kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Tasarının bu maddesi ile, nüfusun hızlı gelişmesi sebebiyle askerlik çağı yaş sınırı içerisinde 
bulunan erbaş ve er kaynağı arttığından, Askerlik Şubelerinin iş hacmini Uzaltoak, burada görevli per
soneli her yıl yoklama, ikametgâh değişikliği gibi işlemlerle (meşgul etmemek maksadıyla, halen yüküm
lülerin 46 yaşma girdiği sene ocak ayının birinci gününde biten askerlik çağının 5 yıl daha düşürülerek, 
41 yaşına girdiği sene ocak ayının birinci gününde bitmesi esası getM'imiş; ancak ihtiyaç duyulması halin
de bu sürenin Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum, Millî Savunma Bakanlığının önerisi ve Ba
kanlar Kurulu Kararı ile 5-yıla kadar uzatılabilip kısaltılabileoeği ibelirtilmiışt'ir. 

Madde 6. — Bu madde ile llllll Sayılı Askerlik Kanununun 3081 sayılı Kanunla değiştirilen 10 uncu 
maddesinin uygulamada güçlüklerle karşılaşılan bazı bentleri değiştirilmektedir. 

Maddenin birinci bendine, ihtiyaç miktarı kavramı na açıklık getirmek maksadıyla, «Türk Silahlı Kuv
vetleri» ilave edilmiştir. 

İkinci bentte tüm yükümlülerin temel askerlik eğitimine tabi tutulacağı belirtilerek, ihtiyaç fazlası olan
ların askerlik yükümlülüMerini her yıl bütçe kanunu ile belirlenen miktarda Türk Lirası bedel ödemek 
veya İstekte bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yaparak yerine getirecekleri esası getirilmiş,. 
kamu kurumlarına yükümlü İstihdam edecekleri yerler konusunda sınırlama getirilmiş, çalıştırabilecekleri 
kadar yükümlü verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca özendirici olmaması aksine caydırıcı olması düşünülerek 
yoklama kaçağr veya bakaya durumunda olanlar ihtiyaç fazlası kapsamı dışında bırakılarak, bunların yü
kümlülük bedel Ödeyerek veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışarak yerine getirmeleri önlenmiştir. 

Üçüncü bendte Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç miktarı içinde bulunanlar İle bedel 'ödemek isteyen 
veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacakların dışında kalan İhtiyaç 'fazlası yükümlülerin askerlik 
hizmetlerini erbaş ve er olarak yerine getirecekleri açıklanmıştır. 

Maddenin dördüncü bendinde ihtiyaç fazlası yük ümlülerie ilgili işlemler açıklanarak uygulamada kolay
lık sağlanmak istenmiştir. İhtiyaç fazlası yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmesinde bedele ön
celik tanınmış; bedel ödeyecek yükümlü miktarının Genelkurmay Başkanlığınca tesbit edileceği, isteyen 
her yükümlünün ihtiyaç fazlası miktarla sınırlı kalmak kaydıyla bedelli, askerlik imkânından yararlanacağı, 
istekli miktarının ihtiyaç fazlası miktarından çok olması halinde bedel ödeyeceklerin kur'a ile tesbit edi
leceği, bedel ödemekten vazgeçenlerle ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin temel askerlik eğiti
minden arta kalan sürelerini erbaş veya er olarak tamamlayacaklari, uygulamaya ilişkin hususların Ba
kanlar Kurulu Kararı ile belirleneceği açıklanmıştır. 
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Bu bendin kamu kurum ve kuruluşlarında görev lendiriılecek yükümlüler hakkında yapılacak işlemler 
bölümünde, kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç fazlası yükümlü 'bulunması halinde istekleri kadar yü
kümlü verilmesi esası benimsenmiş, hu yükümlülerin bedel ödeme isteğinde bulunanlar ile Genelkurmay 
Başkanlığınca önceden belirlenen tahsil ve meslek grupları dışında kalanlar arasında çekilecek kur'a ile tes
pit edileceği hükme bağlanmış, uygulamaya ilişkin ayrıntılar Bakanlar Kurulu Kararına bırakılmıştır. 
Tasarıda disiplin, muayene, tedavi, sağlık, iaşe, giydirilme ve barındırılma ile ilgili hükümler aynen mu
hafaza edilmiştir. 

Maddenin beşinci bendinde uygulamaya açıklık getirmek üzere çıkarılacak ©akanlar Kurulu Kararında 
yer alacak hususlar açıklanmıştır. 

Bundan başka, Harp Okullarından çeşitli nedenlerle ilişkileri kesilenlerden l f l l Sayılı Askerlik Kanu
nuna tabi olacakların, öğrenimde bulundukları süre içinde almış oldukları Askerî eğitim bilgi ve beceri
nin değerlendirilmesi, Hazineye az da olsa bir tasarruf imkânı sağlama ve hiç eğitim görmeden askerî eği
time başlayan yükümlülerle aralarında bir farklılık yaratmak amacıyla Harp Okullarındaki tatbiki eği
tim süreleri de dikkate alınmak suretiyle Harp Okullarında okudukları her tam öğrenim yılının üç ayı 
askerlik hizmetinden sayılmaktadır, öğrenim yılını tam olarak 'tamamlamadan ayrılma halinde o öğre
tim yılına ait tatbiki eğitim süresi de tamamlanmış olacağından, üç aylık ısüre askerlik hizmetinden sayıl
mayacaktır. Ülkenin bütünlüğünü, Milletin birlik ve beraberliğini bozucu faaliyetleri ve Atatürk ilkelerine 
aykırı davranışlar nedenleriyle Harp Okullarından ilişikleri kesilenler kapsam dışında bırakılmıştır. 

Madde 7â — Taşanımı bu maddesi ile lise ve dengi okul mezunlliaMiia esMden tanınan 3 sınav hakkına 
Üave olarak 1 kere dıaha üniversite giriş 'sınavlarına girme hakkı sağlamak amacıyla son yoklama sırasında 
lise veya denıgi okulu bitirerek bir yüksekokula aynı yıl içerisinde giremediklerinden askerliklerine karar 
alınanların aıseklene celp ve şevklerindin tilki yıl' geri bırakılacağı esası getirilmektedir. 

Maddede ayrıca bu üç yıl veya daha aşağı öğrenim veren yüksekokullardan mezun olanilarla, fakülte ve 
yüksekokulları bitiremeyerek ayrılanların, kurs ve öğrenimlerine devam etmelerine imkân sağlamak maiksa-
dıyla, bunların askere celp ve şevklerimin bir yıl geni bırakılması esası getirtilmiştir. 

Yukarıda beJiiritilen sebeplerle askere şevkleri ertelenenlerin müteakip yılın Aralık ayının son gününe ka
dar bir yüksek öğretim kurumuna giırdıiklerini belgelemeleri halinde haklarında alınan kararım ertesi seneye 
terk şeklinde değiştirileceği belirtıimiş, maddemin ilk ve son fıkraları aynen muhafaza edilmiştir. 

Madde 8. — Taşanımın bu maddlesi ile, 1111 sayılı Askerlik Kanununa bir madde eklenerek, özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığıma bağlı okullardaki öğret
men 'açığının kapatılması maksadıyla, bu Bakanlığın isteği ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üze
nime, siah altına alınacak öğretmen veya öğretmenlik yapabilecek nüteillktseki yükümlülerin, temel askerlik 
eığıtıimiıeriınd takiben öğretmenlik yapmak üzere Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine verilecekleri 
hükme bağlanmıştır. 

Maddede ayrıca, bu yükümlülerden daha önce öğretmenlik veya memurluk yapanların müktesep maaş
larını alacakları, daha Önce memuriyet yapmamış olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hüküimie-
nine göne intibaklarının yapılarak maaşlarınım ödeneceği, öğretmenlik yaptıkları sürece resmî elbise giye-
meyecekleıri ve iaşe edilemeyecekleri, emsali er ve erbaşlar kadar hizmet yapacakları, usulüne göre öğret-
menlikle ilişiği kesilenlerin geri kalan hizmetlilerine kıtalarda devam edecekleri ve maaşlarının kesileceği, fi
rar, hava değişimi, izin tecavüzü, kı&a süreli firar, kısa ısıüreli lizün tecavüzü, yoklama kaçağı, bakaya ve geç 
(iltihak suretiyle bakaya kalmak suçlarından dolayı Askerî Ceza, Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu Yargılama 
Usulü ve Disipin Suç ve Cezaları Hakkıında Kanun ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madde 9. — Tasarının bu maddesi ille 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa 
bir geçici madde eklenerek, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı okullardaki adil öğretmen açı
ğının kapatılması maksadıyla, halifen silah altında bulunan öğretmen yedek subay adaylarından isteyenlerin, 
Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi halinde, geri kalan bizmetlerini öğretmen olarak yerine getirmeleri 
imkânı getirilmektedir. 
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Madde 10. >— Bu madde ite 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Metnurlar Kanununa bir geçici 
ımadde dk'lenerefc, uygulamada doğabilecek tereddütleri önlemek maksadıyla, kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te, bu Kanunda belirtilen askerlik çağı yaş sınırını geçen yedek subay ve yedek 'askerî memurların çağ dışı
na çıkarılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 11. — Tasarının bu maddesi ile 1076 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenerek çeşitli sebeplerle 
askıerifc yükÜmMlüğünü yenine getiremeyen, saklı, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olan çolk sayıdaki 
yükümlüye bedel ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirme limlkânıı sağlanmıştı^ Bu maddede kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte herhangi bir sebeple kendini nüfusa kaydettirmemek veya şubede kayıtlı bulunmamak 
sureti'yle şarklı olan, yoklama kaçağı veya bakaya durumunda bulunan yedek subay adaylarının Kanunun yü
rürlük tarihinden itibaren 2 yıl içinde Bakanlar Kurulu Kararında belliritiecelk esaslar dahilinde ilgili mercilere 
başvurmaları, aynı kararda tespit edilecek usule göre peşin ve bir defada 1111 sayılı Kanuna tabi yükümlü
ler için bütçe kanununda belirtilen miktarda bedelli ödemeleri ve temel askerlik eğitimlerini yapmaları halinde 
aslkerik hâzmetinii erbaş - er olarak yerine getirmiş sayılacakları esası getirilımliştir. 

Aynı şekilde saklı, yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olanlardan uzun -süre el© geçmeyen ve 
1946 ve daha yaşlı doğumlu olan yükümlülerin de bedelli askerlik hükümlerinden aynı şartlarda yararlana
cakları, bunların yaşlı olmaları sebebiyle ıtemel askerlik eğitimine taibü tutulmayacağı, buna karşılık peşin ve 
bir defada olmak üzere eleyecekleri .bedeli' miktarının 11:11 sayılı Kanuna itaıbli yükümlüler için her yıl Bütçe 
Kanununda tespit edilen bedelin iki katı olduğu belirtilmiştir. 

Maddede bundan başka bu Kanun hükümlerinden yararılanan, saklı, yoklama kaçağı ve bakaya dürumun-
ıda kalan yükümlüler hakkında soruşturma açılmaıyacağı, bunların mahkemeye verimeyeceği ve bu suçlarından 
cezalandırılmayacakları hükme bağlıanmıştır. Ancak bunlardan ıhedelilli askerlik yapmak istemeyen veya bu 
konudakli yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirmeyenler hakkında adlî takibat yapılacağı 
şüphesizdir. 

Bundan başka 'bedel ödeme usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin layrıntiarın Bakanlar Kurulu Kararı 
ille düzenleneceği beMrtirniştir. 

Madde 12. — Bu maddede kanunun uygulanmasına açıklık getirmek ve uygulamada doğabilecek tered- -
dütleri gidermek maksadıyla, kanunun yürüdüğe girdiği tarihte bu Kanunda belirtilen askerlik çağı yaş sını
rını geçmiş olanların çağ dışına çılkaınlaoaiklari belirtilmiştir. 

Madde 13,; — 1111 sayılı Aslkerliık Kanunıuna bu madde iıte getirilen geçici maddede uzun süre askere 
gitmeyerek nakili, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşen ve sayıları yaklaşık yetmişbin civarında olan 
yükümlülere bir defaya mahsus olmak üzere bir imkân sağlanmak istenmiştir. Yüikümlülerin bu maddeden is
tifade edebilmeleri ficin kanunun yürürlüğe girdiği tarihte saklı, yoklama kaçağa veya bakaya durumunda 
bulunmaları, iki yıl içinde askerlik şubelerine baş vurmaları ve her yıl Bütçe Kanununda belirlenen bedeli 
ödemeleri zorunludur. Bu yükümlüler istekleri hallinde temel askerlik eğitimine tabi tutulduktan sonra 1111 sa
yılı Askerlük Kanununun bedelli askerlik veya kamu ıfcurum ve Ikuruluşlarunda çalışarak askerlik imkanla
rından yararlanabileceklerdir. 

Maddede bundan başka kanunun yürürlük tarihine kadar çeşitli sebeplerle askere gitmemiş yükümlülerden 
1946 ve daha yaşlı doğumlu olan yani emsalleri çağ dışına çıkan yükümlülere de bedel ödeyerek askerlıik 
yükümlülüğünü yerine getirme hükümlerinden yararlanma imkânı getirilmiş, 'ancak bunların yaşlarının iler-
İemesü sebebiyle ıtemel askerlik eğitimine tabi tutulmayacakları, buna karşılık emsalleri çağ içinde bulunan
lara nazaran iki misli bedel ödeyecekleri hükme bağlanımışitır.ı 

Madde hükümlerine göre 1946 ve daha yaşlı doğumlular isterlerse kanunun bedel ödeyerek, isterlerse kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışarak askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin hükümlerinden ya-
rark/nabiılıecelkieırdlir* 
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Madde 14. — Bu madde ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa bir geçici madde eklenerek, Askerlik. Kanu
nunun 10 uncu maddesine eklenen 13 üncü bent hükümlerinden yararlanacak olan Harp Okullarından ili
şiği kesilen 29 yaşımı tamamiaımamış yükümlülerin, kanunun yüriirlük tarihimden itibaren 6 ay içimde müra
caatları hallinde kanun hüküımleninden yararlanmaları sağlanmıştır.. 

Madde 15. — Bu madde ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa bir geçici madde eklenerek, halen Silahlı 
Kuvvetlerde er veya erbaş olan öğretmenlerden isteyenlerin geri kakın hizmetllerimi, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığına bağlı okullarda tamamlamaları sağlanmaktadır. 

Madde 16. — Tasarının bu maddesi ile kanunun uygulanması ile İlgili ayrıntılarım Millî Savunma Bakanlığı 
(ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte düzenleneceği açık-
lanmııştırv 

Madde 17.— Yürürlüye ilgilidir. 

Madde 18. — Yürütme ile (ilgilidir. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 10 . 3 . 1987 

Esas No. : 1/828 
Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«16.6.1927 Tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklıenme'si, 21.6.1927 Tarihli ve 1 İti 1 Sayılı As
kerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesi 
Halkkında Kanun Tasarısı» 4 - 5.3.1987 Tarihlerinde Komisyonumuzda ilgili Millî Savunma Bakanı Sayın 
Zeki Yavuztürk ile Millî Savunma ve Maliye Bakanlıkları Temsilcilerinin işjtirakiyle görüşülmüştür. 

Tasarının gerekçesinde de izah edildiği üzere; Bürokratik engelleri azaltmak gayesi ile, askerlik (20-46) 
yaş sının içerisinde bulunan erbaş ve er kaynağımın fazla olması, askerlik şubelerimin iş hacmini azaltmak ve 
bu personeli her yıl yoklama, ikâmetgâh değişikliği gibi işlemlerle taciz etmemek maksadı ile, askerlik çağı yaş 
sınırı 46 dan 41'e indirilmektedir. 

Askerlik Kanununun 10 uncu maddesini değiştiren ve «/bedelli askerlik» Kanunu adıyla anılan 3081 sayılı 
Kanunun, askerlik mükellefiyetinin bedel Ödeyerek: veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılarak yerine 
getirilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasındaki güçlükleri nedeniyle amacın tahakkuk etmemesi karşı
sında kanunun değiştlirillmesi zarureti hasıl olmuştur. M'er'i Kanunda bedel ödeyecekler kura ile tespit edil
diğinden bedel Verebilecek durumda olanlar kura çeke memiş veya bedel kurası çekenler ödeyecek güçte ola
mamışlardır. Tasarıyla getirilen önemli bir değişiklik de bedel ödemede kura çekme usulü terk edilmiş olup 
bledel isteğe bağlanmıştır. Hiçbir zorlama söz konusu değildir. Bedel konulmasında birinci gaye savunma sa
nayiine kaynak sağlamak değildir. Bedel konulmasındaki amaç ihtiyaç fazlası personelin eritilmesidir. Yapılan 
hesaplara göre ihtiyaç fazlası personelin miktarı 1991 yılında 135 0001i bulacaktır. 

Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığımın özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan 
ilk, orta ve liselerde öğretmen açığının bulunması eğitim ve öğretimin aksamasına neden olmaktadır. Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığının isteği ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerinle bu Bakanlık em
rinde görev yapan yedek subay adayı olma hakkına sahip olmayan öğretmen menşeli yükümlüler 5 haftalık te
mel eğitimden sonra mezkur Bakanlık emrine verilerek askerlik mükellefiyetlerini tamamlamış kabul edilecek-
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lerdir. Ayrıca, silah altında bulunan öğretmen yedek subay adaylarımdan veya öğretmen yedek subaylardan is
teyenlerin, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi faalinde, geri kalan hizmetlerini öğretmen olarak ta-, 
mamlamalan sağlanmıştır, thtiyacın bu gibilerle karşılanamaması halinde lise mezunu yükümlülerden istifade 
edilecektir. 

Tasan ile ayrıca çeşitli sebeplerle askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmeyen saklı, yoklama kaçağı ve 
(bakaya durumunda olan 1111 Sayılı Kanuna tabi.yükümlüler ile 1076 sayılı Kanuna tabi ve çdk sayıda ye
dek subay adayı olmaya hak kazanmış yükümlüler de bedel Ödeyerek askerlik görevinfi -Ittemel eğitimlerini 
tamamladıktan sonra- er, erbaş olarak yerine getirmiş sayılacaklardır. 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi 
1946 ve daha yukarı doğumlu olan yükümlüler Bütçe Kanununda yazılı (1987 Bütçesinde bedel miktarı 2,5 
milyon liradır) miktarın iki mislini ödeyecekler buna mukabil yaşlan sebebiyle temel eğitimden muaf tutula
caklardır. öngörülen hüküm bu gibilere bür defaya mahsus olmak üzere bir af nlilteliği mahiyetindedir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasından sonra maddelerin müzakeresine geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 ve 2 nci maddeleri Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 3 üncü maddesiyle 1076 sayılı Kanunun 4497 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesi, de-

ğiştirilmek istenmektedir. Maddenin 2 nci fıkrasının 6 ncı satırındaki (sağlık durumları) kelimesinden sonra 
metne açıklık verilerek daha anlaşılır bir hale getirilmesi gayesi ile «elverişli olan» kelimeleri ilave edilmiş 
ve madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul editoiştir. 

Tasarının çerçeve 4 üncü maddesi komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 5 inci maddesiyle 11111 saydı Kanunun değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrası değişti

rilmek istenmektedir. Çerçeve 5 inci maddenin birinci satırındaki (1111 sayılı Askerlik Kanununun) ibare
sinden sonra yazılması unutulan «2850 sayılı Kanunla» ibaresi eklenmiş ve madde bu şekliyle Komisyonumuz
ca kabul edilmiştir. . • 

Tasarının çerçeve 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 8 inci maddesiyle 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki maddenin eklendiği yazılmış ise de bu 

maddenin ek mi, geçici mi ve kaç numaralı maldde olduğu yazılmamıştır. Maddeyi tasrih etmek maksadiyle 
«Ek Maidde 4» denilmiştir Tasan metninde Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığında görev yapan, mes
leği öğretmen olsun veya olmasın tüm memurların askerliklerine Öğretmen olarak yerine getirecekleri belir
tilmektedir. Bu durum diğer bakanlıklarda çalışan memurlar açısından eşitsizliğe ve haklsızlığa yol açacaktır. 
Ayrıca bu sebeple diğer memurların da benzer talepleri 'önlenemeyecektir. Bundan başka bu memurlar arasında 
öğretmenlik yapamayacaklar da bulunabilir. Bu bakımdan maddenin 1 inci fıkrasının 3 üncü satırındaki (Ba
kanlık kadrolarında) ibaresinden sonra «öğretmen olarak» ibaresi eklenmiş ve madde bu şekliyle Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul 
edilmiiştir. . 

Tasarının çerçeve 15 inci maddesiyle 1111 sayılı Askerlik Kanunuma Geçici 22 nci madde eklenmesi Ko
misyonumuzca yerinde görüJdüğürtden benimsfenmiştir. 

Yine bu çerçeve maddeye «geçici madde 23» olarak yeni bir madde Komisyonumuzca eklenmiştir. Buna 
göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt içinde ve yurt dışında bulunan yoklama kaçağı, bakaya ve 
saklı olanlardan herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna kayıtlarını yaptırmış veya herhangi bir yüksek öğ
renim kurumuna girmeye hak kazanmış olan yükümlülerin 29 yaşını doldurmamış olmaları halinde bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde müracaatları üzerine askere sevk işlemleri ertesi yıla bıra
kılacağı hükmü getirilmiştir. Böylece bu gibilerin yüksek öğreniim görmelerine fırsat verilmiştir. 

Geçici maddelerin esas maddeler ve ek maddelerden sonra gelmesi kanunların yazım kurallarından ol
duğundan tasarının Çerçeve 15 inci maddesi «Geçici Madde 23'ün ilavesiyle 16 ncı madde olara Komisyo
numuzca kabul edilmiştir. 
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Tasarının çerçeve 16 ncı maddesi takdim - tehir nedeniyle 15 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
Ika'bul edilmiştir. 

Tasarı metnine eklenen yeni bir «Geçici Madde 23» dolayısıyla Tasarı metininin başlığı da buna paralel 
oliaralk «16.6.1927 Tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedelk Askerî Memurlar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Öir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi, 21.6.1927 TarilhlÜ ve 1/1 İli sayılı 
Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, ıBu Kanuna Bir Ek ve Beş Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde düzeltilerek Komisyonumuzca kalbul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütene maddeleri olan 17 ve 18 inci maddeler Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştıir. 

Havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Ömer Ferruh İlter 

İstanbul 

Başkanvekü 
Nevzat Yağcı 

Elazığ 

Üye Üye 
Hüseyin Şen Halit Nüzhet Goral 

Aıttvin Aydın 
(Tasarının 4, 6, 8, 9 ve 15 inci (MuhMefet şerhim vardır) 

maddelerinin 'bazı hükümlerine mu
halifim) 

Üye 
Ali Rıza Akaydın 

Çorum 
(Bedel kanununa muhalifim) 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
Emin Fahrettin Özdilek 

Konya 

Üye 
Mustafa Kani Bürke 

Denizli 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ali Topçuoğlu 

Kahramanmaraş 

Üye 
Turgut Halit Kunter 

Rize 

Sözcü 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
İlker Tuncay 

Çankırı 

Üye 
Recep Ercüment Konukman 

itsltanbuH 

Üye 
Musa Öğün 

Kars 
(Tasarının 6 ncı maddesine 

muhalifim) 

Üye 
Muhlis Arıkan 

Samsun 

Üye Üye 
M. Abdurrezak Ceylan Vecihi Ataklı 

Sürt Şanlıurfa 
(Tasarının 6 ncı maddesine (Muhalefet şerhim eklidir) 

muhalifim) 
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AYKIRILIK GÖRÜŞLERİM 

1. Tasarının 4 üncü maddesi ile düzenlenen; öğretmenlikle ilgili öğrenim görmüş olanların beş haftalık 
temel askerlik eğitiminden sonra öğretmenlik yeterlilikleri saptanmadan doğrudan doğruya Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı emrine verilmesi ve ayrıca öğretmenlikle ilgili herhangi bir öğrenim görmeyenlerin ye
terli ve istekl'i olup olmadıklarına bakılmaksızın gene aynı Bakanlık emrine verilmesi, öğretmen noksanlı
ğını giderme maksadını aşan bir uygulama olacaktır, özellikle bu gibilerin herhangi bir işlem ve seçime 
tabi olmadan, kifayetsiz askerî temel eğitimle tamamının yedeik subaylığa ayrılmaları ve Asteğmenlerin öz
lük haiklarına sahip olmaları; yedek subayların seçimi, eğitim süresi ve fiilen yaptıkları askerlik görev ve so
rumlulukları ile edindikleri tecrübe dikkate alındığında açık bir haksızlık olarak ortaya çıkmaktadır. Yedek 
Subaylık yeterliliği olmayanların bu sınıfa ayrılmaları ileride yüklenecekleri hizmet açısından da sakıncalıdır. 

Sekizinci madde hükümleri de 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi olacaklar için benzer mahzurları ta
şımaktadır. 

9 uncu madde ile düzenlenen Geçici Madde 8 ve 15 inci madde ile düzenlenen Geçici 22 nci maddede 
adı geçen yedek subaylar ile erbaş ve erlerin Silahlı Kuvvetlerde bir kadro görevini yaparken Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığınca ihtiyaç gösterilmesi halinde adı geçen Bakanlığa verilebileceği hakkındaki hü
kümler bir çok IkanşMıklara söbebiyet verebilecek niteliktedir. Adeta «Silahlı Kuvvetlerde bunlara ihtiyaç 
yoktur» düşüncesine dayanmaktadır. 

2. 6 ncı madde ile getirilen bedel ödemek veya Kamu kurum veya 'kuruluşlarında çalışmak suretiyle 
askerlik hizmetini yapmakla ilgili hükümler Silahlı Kuvvetlerin harbe hazırlanması göreviyle çelişmektedir. 
Ş/öyleki : Silahlı Kuvvetler ihtiyaç fazlası olanlar içinden öncelikle bedel ödemek isteyenlerin ayrılması ve 
geriye kalanlar arasından Silahlı Kuvvetler için gerekli olan tahsil ve meslek gruplarının ayrılması ciddi bir 
noksanlıktır. Anayasaya uygunluğu çok şüpheli olan bedel usulü askerlik uygulamasının Silahlı Kuvvetle
rin kalifiye eleman ihtiyacını karşılayamaz hale getirmesi karşısında önceliğin Silahlı Kuvvetler, kamu ku
rum ve kuruluşları ve daha sonra da bedel ile askerlik sistemine verilmesi çok önemli bir husus iken tasarı
da, bu, çağ içindeki fazla personeli eritmeye feda edilmişjtir. 

Aynı maddenin 13 numaralı bendinde Harp Okullarından ilişiği kesilenlerin askerlikten sayılacak süreler 
gerçeği aksettirmemektedir. Harp Okullarında yıllık askerlik eğitim süresi % 50'nin üstündedir. Askerlik eği
timi yıl içinde nazarî ve amelî eğitimlerle program uyarınca sürdürülmektedir. Aynı şekilde bu bentte ast
subay hazırlama okullarıyla Silahlı Kuvvetler adına fakülte ve yüksekokullarda okuyanlar içinde nispî olarak 
askerlik hizmetinden sayılacak süreler yer almalıdır. Burada ilk defa yerinde bir düzenleme yapılırken yeterin
ce adil bir denge sağlamak görevi ile karşı karşıya bulunulmaktadır. Bu denge Harp Okulları ve Astsu
bay Okulları İçin okunan sürenin yarısı ile fakülte ve yüksekokullardaki öğrenciler için her tamamlanmış 
yıl başına iki aylık süre askerlik hizmetinden sayılmakla sağlanabilir kanaatindeyim. Aksi halde tekrar etti* 
rilen askerlik bir ceza olur, bu da mesleğin kutsiyeti ile bağdaşır görülmjemektedir. 

Hüseyin Şen 
Artvin' jMilletvekiîi 

Türkiye Büyük Mület Meclisi (S. Sayısı : 552) 



- I I _ 

MUHALEFET ŞERHİM 

Tasarının 6 ncı maddede 1111 sayılı Askerlik Kanununun 3081 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesinde 
yeniden yapılan değişiklik sonucu 2 nci ve bununla ilgili müteakip bentlerddki Bedelli Askerlikle ilgili dü
zenlemeler : • , 

1. Anayasanın 72 nci maddesindeki «Vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevidir.» ana ilkesine 
2. Cumhuriyet ordusunun temel geleneklerine, 
3. Vatan hizmetindeki eşitlik ilkesine 
4. Milletimizin gelenek ve görenekleri ile toplum yapısına 
5. Halkımızda yerleşen kutsal değer yargılarına 

Ters düşmesi ve toplumda yeni bir huzursuzluk kaynağı yaratmamak için bu maddenin metinden çı
karılmaması nedeniyle tasarıya muhalifim. 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa Milletvekili 

MUHALEFET ŞERHİM 

1076 ve 1111 sayılı Askerlik Kanunlarındaki bazı maddelerin değiştirilmesi !bir ek ve dört geçici madde 
eklenmesiyle ilgili Kanun tasarısının geneli ve temel felsefesi ile mutalbik olamadığından ve memleketimiz
de sınıf ayrımına yol açacağı ve Silahlı Kuvvetlerin etkinliğini zayıflatacağı görüşünde olduğundan muha
lifim. 5.3.1987 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli Milletvekili 

MUHALEFET ŞjERHİM 

1076 ve 1111 sayılı Kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ibu kanuna bazı geçici ve ek mad
deler ilavesi hakkındaki kanun tasarısı vatandaşlar arasında ayrıcalık yaratacağı kanısında olduğundan muha
lifim. 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın Milletvekili 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve'Bütçe Komisyonu 2..4.1987 

Esas No. :. 1/828 
Karar No. : 62 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi gereği Millî Savunma Komisyonunda görüşüldükten sonra Ko
misyonumuza havale edilen «16.6.1927 Tarihli ve 1076 sayılfı Yedelk Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar 
Kanununun 'Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi, 21.6.1927 
tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bîr Ek ve Dört 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı», ile Millî Savunma Komisyonu metni ve raporu Ko
misyonumuzun 25.3.1987 ve 1.4.1987 tarihlerinde yaptığı ve 96 ve 97 ncl birleşimlerde ilgili hükümet temsil
cilerinin de iştiraki ile incelenip görüşüldü. 

Bilindiği gibi 1076 sayılı «Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu» seferi durumda, Si
lahlı Kuvvetlerimizin muhtelif kadro 'boşluklarının Yeddk Subay ve Yedek Askerî Memur statüsündeki per
sonel tarafından doldurulmasını öngörmekite ve bu sınıfa kimlerin alınacağı, yetiştirilmeleri, kayıt, yoklama 
ve muayenelerinin nasıl yapılacağı, silah altına davet edilmeleri, terfî ve istihkakları, hakkın kaybolması ve 
tecilleri gibi 'hususları içermektedir. 1111 sayılı «Askerlik Kanunu» ise; ilk maddesinde Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olan her erkeğin askerlik yapmasının mecburî olduğunu hükme bağlarken, bu görevin hangi şart
larda ve nasıl yerine getirileceğine ilişkin esasları düzenlemektedir. 

Günümüzdeki teknik gelişmeler yanında, silahlı kuvvetlerimizin modernize edilmesi ve memleketimizin ar
tan nüfusu gibi faktörler göz önüne alındığında, 1927 yılından 'beri uygulanmakta olan her iki kanunun 
bundan önce yapılan değişikliklerine ilave olarak bazı maddelerinin de yeniden düzenlenmesi zorunluluğu 
ortaya çakmaktadır. 

Tasarı ile; SöZkonusu ifaktörler doğrultusunda 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Ka-
nunu'nda Askerlik Şubelerindeki izdihamı önlemek amacıyla yeni düzenlemelere gidilerek; 

— İkâmet ve maluliyet bildirme süresi yükümlüler lehine bir aydan iki aya çıkartılmış, 
— Emekli General ve Amirallerin sayılarının mahdut olması nedeniyle, sefer görev emri verilmesi için 

arandıklarında daha kolay 'bulunabilecekleri gerekçesi ile yedeklik yoklaması dışına çıkarılmış, 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesi (e) bendinde belirlenen 
yaş hadleri teknik branşlar dışında aynen kalmış, 

— özellikle ülkemizin Doğu ve Güney Doğu bölgelerindeki öğretmen açığının Silahlı Kuvvetler imkân
larından yararlanılarak karşılanması öngörülmüş, 

— 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nda da, bedelli askerlik konusunda yeni düzenlemeye gidilerek, ihtiyaç 
fazlası olmak kaydı ile, isteklilerin bedelli askerlik imkânından faydalanması sağlanmış, aynı kayıt ile 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının da ihtiyaç fazlası yükümlüleri görevlendirmelerine imkân tanınmış, 

— Lise mezunu yükümlüler için tanınan bir yıllık tecil, iki yıla çıkartılmış ve böylelikle yükümlülerin 4 
defa Üniversite imtihanlarına girmelerine imkân. tanınmış, 

Ayrıca; Askerlik çağı 46 yaşından 41 yaşına indirilmiş ve bir defaya mahsus olmak üzere kaçak ve ba
kaya durumunda olan yükümlüler belirli bir süre içerisinde müracaat etmeleri halinde af kapsamına alın
mıştır. 

Komisyonumuzda; günümüzde artık insan gücüne dayalı orduların yerini, sayıca az ancak teknik düzey
leri yükseltilmiş modern güçlerin aldığı vurgulanmış ve tasarı ile getirilen, eğitim ve öğretimde Silahlı Kuv
vetler kaynaklarından yararlanma ve ihtiyaç fazlası erlerin temel eğitim sonrasında bedel ödeyerek askerlik-
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lerini yapmalarına ilişkin hükümler yerinde bulunmuştur. Ancak, eğitim ve öğretimde Silahlı Kuvvetler kay
naklarından temin edilecek öğretmenlerin seçiminde hassasiyet gösterilmesi ve kısa eğitimden sonra bedel öde
yeceklerden temin edilecek olan malî kaynağın kullanılmasında da hassas davranılması temenni edilmiştir. 
Ayrıca; Bedel ödemede yurt içi ve yurt dışı ödemelerin farklı olduğu, Bakaya ve yoklama kaçakları ile ilgili 
olarak 6 ve 13 üncü maddelerde farklı görüşler bulunduğu ve Yedek Subaylara öngörülen 3 aylık fiilî hiz
met tazminatının askerliğini öğretmen olarak yapacaklara da uygulanıp uygulanmayacağı gibi hususlar hükü
met yetkililerinden sorulmuştur. 

Hükümet yetkilileri ise; tasarının kabul edilmesi ile çeşitli nedenlerle Askerlik şubelerinde takipte bekle
yen ve sayıları yüzlbinlere ulaşan dosyaların kısa bir sürede temizleneceği ve ıböylece Askerlik Şubelerinin 
yükünün azalacağı; nüfusun süratle artması neticesinde, her yıl sayıları artan üniversite mezunları ile asker
lik çağına gelen gençlerin, giderek moderriize hale gelen Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacından fazla hale gel
mesi nedeniyle, ortaya çıkan ihtiyaç fazlasının eğitim ve kamu yararında kullanılmasına imkân sağlanaca
ğını 'belirtmişler; söz konusu 6 ve 13 üncü maddelerde tutarsızlık olmadığı, zira 6 ncı maddenin kalıcı bir 
madde olduğu, 13 üncü maddenin ise, geçici madde olup, bir defa için uygulanacağını ve fiilî hizmet taz
minatının, askerliğini öğretmen olarak yapacaklara uygulanmayacağını açıklamışlardır. 

Daha sonra ıMillî Savunma Komisyonu Metni ve Raporu görüşmelere esas alınarak maddelere geçil
miştir. , . 

'Millî Savunma Komisyonu metninin 1076 sayılı Kanunun 3901 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesinin 
1 inci fıkrasını değiştiren Çerçeve 1 inci maddesi ile aynı Kanunun 2954 sayılı Kanunla değişik 10 uncu 
maddesinin 1 inci fıkrasını değiştiren Çerçeve 2 nci maddesi aynen, 

1076 sayılı Kanunun 22 nci maddesini değiştiren Çerçeve 3 üncü maddesinin ilk fıkrası sonunda yer 
alan «kullanılırlar» ibaresi, fıkraya açıklık getirmek amacıyla «görevlendirilirler» şeklinde değiştirilerek, 

«1076 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir» şeklinde olan Çerçeve 4 üncü madde başlığı, kanun 
tekniğine uygunluk sağlamak amacıyla «1076 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek Madde 7 eklenmiştir» şeklinde dü-
zeMilerek, 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 2850 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasını değiştiren 
çerçeve 5 inci madde aynen, 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 3081 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 7 nci 
bentlerini değiştiren ve aynı maddeye 13 üncü bent eklenmesini öngören Çerçeve 6 ncı madde ve aynı Ka
nunun 1315 sayılı Kanun ile değişik 36 ncı maddesini değiştiren Çerçeve 7 nci madde ile yine 1111 sayılı As
kerlik (Kanununa Ek Madde 4'ü ilave eden Çerçeve 8 inci maddeler aynen, 

1076 sayılı Yedek Su'baylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa Geçici 8, 9 ve 10 uncu maddelerin 
eklenmesini öngören Çerçeve 9, 10 ve 11 inci maddeler, verilen bir önergenin kaibulü ile Çerçeve 9 uncu mad
de olarak ve Başlığı «1076 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici 8, 9 ve 10 uncu maddeler eklenmiştir» şeklinde de
ğiştirilerek ve buna bağlı olarak Geçici 8, 9 ve 10 uncu maddeler aynen, 

1111 sayılı Askerlik Kanununa Çerçeve 12, 13, 14 ve 16 ncı maddelerle eklenmek istenen Geçici 19, 20, 
21, 22 ve 23 üncü maddeler, önerge ile Çerçeve 10 uncu madde olarak ve «1111 sayılı Askerlik Kanununa 
aşağıdaki Geçici 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeler eklenmiştir.» başlığı altında toplanarak, Geçici 19, 20 
ve 22 nci maddeler aynen; Geçici 21 inci maddede sehven yer alan «ıBu kanunun 4 üncü maddesinin» ibaresi 
«Bu kanunun 6 ncı maddesinin» şeklinde, Geçici 23 üncü maddesi ise, maddenin anlamı bozulmamak kay
dı ile, son cümle değiştirilerek, 

Madde numaralarında yapılan düzenlemeler nedeniyle, Çerçeve 15 inci madde 11 inci, yürürlük ve yürüt
meye ilişkin 17 ve 18 inci maddeler ise 12 ve 13 üncü maddeler olarak aynen, 

Ayrıca Millî Savunma Komisyonu metninin başlığı, yapılan düzenlemeler doğrultusunda «1076 sayılı Ye
dek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde de
ğiştirilerek ka'bul edilmiştir. 
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Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Hazım Kutay 
Ankara 

A. Şamil Kazokoğlu 
©olu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

(Muhallefet Şerhim Eklidir) 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

(Muhaİfim) 

Tüllay Öney 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 

M. Turan Bayezit,. 
Kahramanmaraş 

(Bedelli listenize muhalifim) 

Mehmet Budak 
Kırşehtk 

Saffet Sert 
Konya 

Arif Toprak 
Niğde 

(Bedeli askerliğe karşıyım) 

Baışfeanveküli 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albayrak 
Adana; 

'Na'bi Sabuncu 
Aydın 

(İmzada bulunamadı) 

İlhan Aşkın 
(Bursa 

O. Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

(İmzada bulunamadı) 

İlhan Araş 
Erzurum 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

(Muhalefet serinim eklidir) 

Resif Ülker 
İstanbul 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

(Bedelli askerliğe karşıyım) 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

(tmzada bulunamadı) 

İsa vardal 
Zonguldak 

(BedelM askerliğe karşıyım) 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa, 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz, 
(Erzurum 

İ. Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

(Bedelli Askerliğe karşıyım) 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

(Muh. Şerhim eklidir) 

Enver Özcan 
Toka* 

(Tümüne karşıyım) 

MUHALEFET ŞERHÎ 

Bedelli askerlikle sosyal adalet ilkesi zedelenecektir. Sosyal dengeleri bozduğu ve eşitlik ilkesine aykırı 
olduğu için mulhalifiz. 

Murat Sökmenoğlu 
Haltay 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

16.6.1927 Tarihli ye 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı As
kerlik (Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

(MADDE 1. — 1076 sayılı Kanunun 3701 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Orgeneral - Oratmiral ve Korgeneral - Koramiraller dışında kalan yedek subaylar ile yedek askerî memur
ların mahallî askerlik şubelerince kayıt ve yoklamaları yapılır. Mahallî askerlik şubeleri yaptıkları kayıt ve 
yoklamaları yükümlünün kayıtlı bulunduğu askerlik şubelerine bildirir.» 

MADDE 2. — 1076 sayılı Kanunun 2754 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

K<Yoklama ilan tarihinden başlayarak iki ay içinde, Orgeneral - Oramiral ve Korgeneral - Koramiraller 
dışında kalan yedek subaylar ile yedek askeri memurlar, kanunî ikametgâhlarını ve varsa maluliyetlerini 
maluliyet derecesiyle birlikte mahallî askerlik şubesine, şifalhen veya mektupla bildirmeye ve raporlarının 
tasdikli bir suretini bir defaya mahsus olmak üzere göndermeye veya aslını göstermeye mecburdur.»» 

MADDE 3. — 1076 sayılı Kanunun 4497 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 22. — Yedek subay ve memurlar barışta ve seferde ancak 5434 sayılı Kanunda yazılı yaşlara 
kadar hizmete celp olunurlar. Bu yaşlar dahilinde bulunanlar ile dereceli derecesiz malulen emekli edilmiş 
ve edilecek olanlardan sağlık kurulu raporları ile sağlık durumları kıta hizmetlerinde istihdama müsait ol
mayanlar, Silahlı Kuvvetlerde sınıfının geri hizmetlerinde kullanılırlar. 

Ancak, sefer ve fevkalade haller dolayısıyla, ordunun kısmen veya tamamen seferi mevcuda tamamlan
ması, halinde, lüzum görüldüğü takdirde tabip, veteriner, eczacı, kimyager ve diş tabipleriyle mühendis ve 
deniz subaylarının, binbaşı ve daha aşağı rütbelileri 57 yaşına kadar <57 yaş dahil), diğer sınıflar yedek su
baylarıyla bilumum yedek askerî memurlar 5434 sayılı Kanunla yazılı yaşlara kadar, sağlık durumları ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen diğer nitelikleri taşıyanların en gencinden 
başlanarak orduya alınabilirler.» 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

16.6.1927 Tarihli ve 1076 Saydı Yedek Subaylar ve 
Yedek Askerî Memurlar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici 
Madde Eklenmesi, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Saydı As
kerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna Bir Ek ve Beş Geçici Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE — 1. — Tasarının 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — 1076 sayılı Kanunun 4497 sayılı 
Kanunla değişik 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«*Madde 22. — Yedek subay ve memurlar barışta 
ve seferde ancak, 5434 sayılı Kanunda yazılı yaşlara 
kadar hizmete celp olunurlar. Bu yaşlar dahilinde bu
lunanlar ile dereceli, derecesiz malulen emekli edil
miş ve edilecek olanlardan sağlık kurulu raporları ile 
sağlık durumları kıta hizmetlerinde istihdama müsait 
olmayanlar, (Silahlı Kuvvetlerde sınıfının geri hizmet
lerinde kullanılırlar. 

Ancak, sefer ve fevkalade haller dolayısıyla, or
dunun kısmen veya tamamen seferi mevcuda tamam
lanması halinde, lüzum görüldüğü takdirde tabip, ve
teriner, eczacı, kimyager ve diş tabipleriyle mühendis 
ve deniz subaylarının, binbaşı ve daha aşağı rütbelileri 
51 yaşına kadar (57 yaş dahil), diğer sınıflar yedek 
subaylarıyla bilumum yedek askerî memurlar 5434 sa
yılı Kanunda yazılı yaşlara kadar, sağlık durumları 
elverişli olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yete
neği Yönetmeliğinde belirtilen diğer nitelikleri taşı
yanların en gencinden başlanarak orduya alınabilir
ler.» 

17 — 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KJABUL 
ETTİĞİ METİN 

1076 Saydı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memur
lar Kanuna ile 1111 Saydı Askerlik Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyonu metni
nin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyonu metni
nin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1076 sayılı Kanunun 4497 sayılı 
Kanunla değişik 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Ancak, sefer ve fevkalade haller dolayısıyla, or
dunun kısmen veya tamamen seferi mevcuda tamam
lanması halinde, lüzum görüldüğü takdirde tabip, ve
teriner, eczacı, kimyager ve diş tabipleriyle mühendis 
ve deniz subaylarının, binbaşı ve daha aşağı rütbeli
leri 57 yaşma kadar (57 yaş dahi!), diğer sınıflar ye
dek subaylarıyla bilumum yedek askerî memurlar 
5434 sayılı Kanunda yazılı yaşlara kadar, sağlık du
rumları elverişli olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağ
lık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen diğer nitelik
leri taşıyanların en gencinden başlanarak orduya alı
nabilirler.» 

«Madde 22. — Yedek subay ve memurlar barışta 
ve seferde ancak, 5434 sayılı Kanunda yazılı yaşlara 
kadar hizmete celp olunurlar. Bu yaşlar dahilinde bu
lunanlar İle dereceli derecesiz malulen emeldi edilmiş 
ye edilecek olanlardan sağlık kurulu raporları ile sağ
lık durumları kıta hizmetlerinde istihdama müsait ol
mayanlar, Silahlı Kuvvetlerde sınıfının geri hizmetle
rinde görevlendirilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 552) 
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(Hükümetin! Teüclijf Bttigi Metin) 

MADDE 4. — 1076 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
«EK MADDE 7. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor 'Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve Genelkurmay Baş

kanlığının uygun görmesi üzerine, yedek subay aday adayı olarak silah altına alınacaklardan, bu Bakanlık 
'kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar ile mesleği öğretmen olan ancak Bakanlık kadrolarında öğret
menlik görevine başlamamış bulunanlardan yeteri kadarı, temel askerlik eğitimini takiben Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı emrine verilirler. Bunların miktarı, belirtilen ihtiyacın altında olduğu takdirde, yedek 
subay aday adayları arasında öğrenimleri itibariyle öğretmenlik yapabileceklerden istekli olanlar da temel as
kerlik eğitimleri sonunda Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine verilirler, ihtiyacın bunlarla da karşı
lanamaması halinde yeteri kadarı, öğretmen olabilecek öğrenimi görmüş olup da istekte bulunmayanlar ara
sında kura ile tespit edilir. Bu madde hükümlerine tabi yükümlüler bu Kanunun 3 üncü maddesi gereğince ere 
ayrılmayıp tamamı yetfek subay adaylığına ayrılırlar. 

Birinci fıkra uyarınca öğretmen olarak ayrılan ve göreve başlayan yükümlülere, 926 sayılı Kanunda as
teğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığın
ca ödenir. 

Bu yükümlüler; öğretmenlik görevleri sırasında resmî elbise giyemezler, emsali yedek subaylar kadar hiz
met yaparlar, hizmetleri askerlik şubelerinden sevk tarihinde başlar, görev yerleri Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığınca belirlenir, hizmetleri sonunda asteğmen olarak terhis edilirler, bu görevleri sırasında usu
lüne göre öğretmenlik mesleği İle ilişkileri kesilenler kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere kıta
lara sevk edilirler ve Bakanlıkla da ilişkileri kesilir. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine verilenler hakkında firar, hava değişimi, izin tecavüzü, 
kısa süreli firar, kısa süreli izin tecavüzü, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya kalmak 
suçlarından dolayı Askerî Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu Yargılama Usulü ve Disiplin Suç 
ve Cezalan Hakkında Kanun ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uy
gulanır. Bu konularda yetkili askerî mahkeme ve disiplin mahkemesi Millî Savunma Bakanlığınca tespit edi
lir. 

MADDE 5. — 1111 Sayılı Askerlik Kanununun değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Askerlik çağı her erkeğin esas nüfus kütüğünde yazılı olan yaşma göredir ve yirmi yaşına girdiği sene 
Ocak ayının birinci gününden başlayarak 41 yaşma girdiği sene' Ocak ayının birinci gününde bitmek üzere 
en çok yirmibir sene sürer. Bu süre, Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum, Millî Savunma Ba
kanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla 5 yıla kadar uzatılabilir ve kısaltılabilir, Yerli nüfus kütük
lerinin birinde yazılı olmayan kimselerin yabancı kütükleri yerli kütükleri gibi sayılır.» 

MADDE 6. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 3081 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesinin 1, 
2, 3, 4, 5 ve 7 nci bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş bu maddeye aşağıdaki 13 üncü bent eklenmiştir. 

1. Her celp yılından evvel o yıl silah altına alınacak miktar, kaynak olarak Millî Savunma Bakanlığın
ca tespit edilerek Genelkurmay Başkanlığına bildirilir. Genelkurmay Başkanlığı da Türk Silahlı Kuvvetleri
nin ihtiyaç miktarını tespit ederek Millî Savunma Bakanlığına bildirir. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ; 552) 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

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

MADDE 5. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
2850 sayılı Kanunla değişik 2 noi maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Askerlik çağı her erkeğin esas nüfus kütüğünde 
yazık olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği sene 
Ocak ayının 'birinci gününden başlayarak 41 yaşına 
girdiği sene Ocak ayının birinci gününde bitmek üze
re en çök yirmibir sene sürer. Bu süre Genelkurmay 
Başkanlığının göstereceği lüzum, Millî Savunma Ba
kanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu Karanyla 5 
yıla kadar uzatılabilir veya kısaltıîabiliir. Yerli nüfus 
kütüklerinin birinde yazılı olmayan kimselerin yaban
cı kütükleri yerli kütükleri gibi sayılır.» 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Ktomisyonunun Kabul Ettiiği Metin) 

MADDE 4. — 1076 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek 
Madde 7 eklenmiştir., 

«Millî Savunma Komisyonu metninin Ek 7 nci mad
desi aynen ka'bul edilmiştir.» 

MADDE 5. — Millî (Savunma Komisyonu met
ninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millî Savunma Komisyonu metni
nin 6 ncı maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 552) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Her celp döneminde, eğitim merkezlerine sevk edilen miktar Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen mik
tardan fazla ise; ihtiyaç fazlası olan bu yükümlüler temel askerlik eğitimini müteakip, her yıl bütçe kanu
nu ile (belirlenen miktarda Türk Lirası bedel ödemek veya istekte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında 
görev yapmak suretiyle askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılırlar. 

Yoklama kaçağı veya bakaya durumunda bulunanlar ihtiyaç (fazlası kapsamına alınmazlar. 
3. Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olarak 'belirlenen yükümlüler askerlik hizme

tini bu Kanun hükümlerine göre erbaş veya er olarak yerine getirirler. 
Bedel ödemek: isteğinde 'bulunanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirileceklerin miktarı, Türk 

Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç fazlası miktarından az ise; geri kalan ihtiyaç fazlası yükümlüler kalan askerlik 
hizmetini, bu Kanun hükümlerine göre erbaş veya er olarak yerine getirirler. 

4. İhtiyaç fazlası yükümlülerle ilgili işlemler aşağıda 'belirtilmiştir. 
A) Bedel ödemeye istekli olanlar ile ilgili işlemler: 
a) Temel askerlik eğitimini müteakip, her celp döneminde, bedel ödeyecek yükümlü miktarı; Türk 

Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç fazlası ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenen yükümlü miktarı dikkate 
alınarak Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilir. 

b) Askerlik yükümlülüklerini bedel ödeyerek yerine getirecekler istekle tespit edilir. 
c) istekli miktarı Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen miktardan fazla olduğu takdirde; bedel öde

yecekler, bedel ödemeye istekli olanların tamamının iştirak ettirileceği kura ile tespit edilir. 
d) İstekli miktarı, Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen miktara eşit veya az ise; kuraya başvurul

maz ve bunların tamamı bedel ödeyerek askerlik yükümlülüklerini yerine ıgetirmiş sayılırlar. 

e) Bedel ödemekten vazgeçen veya ödeme yükümlülüklerini vaktinde yerine getirmeyen yükümlüler, ka
lan askerlik sürelerini Türk Silahlı Kuvvetlerinde erbaş veya er olarak tamamlarlar. 

f) Bedel ödeme esasları ve yükümlüler için uygulanacak işlemler ile bedel verecek yükümlülerin tespiti 
işlemi Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. 

B) Kamu kurum ve kuruluşlarmda görevlendirilecek yükümlülerle ilgili işlemler: 
a) Yükümlü istihdam etmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları, ihtiyaç miktarını her celp döneminden 

iki ay önce bağlı veya ilgili bulundukları Bakanlık kanalı ile Millî Savunma Bakanlığına bildirirler. 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek yükümlüler, bedel ödemek isteyenler dışında kalan 

yükümlüler arasında, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek miktar ve esaslara göre, kura çekmek sure
tiyle tespit edilir ve ayrılır. Genelkurmay Başkanlığınca Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı olarak önceden be
lirlenen tahsil ve meslek gruplarında bulunan yükümlüler bu kuraya iştirak ettirilmezler. 

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilenyükümlülerin istihdam şekilleri ile tabi olacakları esas 
ve usuller Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. 

d) İhtiyaç fazlası olarak kamu kurum Ve kuruluşları emrine verilen yükümlüler hakkında firar, hava 
değişimi ve izin tecavüzü, kısa süreli firar ve izin tecavüzü suçlarından dolayı Askerî Ceza, Disiplin Mahke
meleri Kuruluşu Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun ve Askerî Mahkemeler Ku
ruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. Bu konularda yükümlünün görev yerine en ya
kın askerî mahkeme veya disiplin mahkemesi yetkilidir. 

e) Bu yükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştıkları süre içerisinde askerliğe elverişli olma
dıkları yolundaki müracaatları askerî hastaneler sağlık ^kurullarınca incelenerek, askerliğe elverişli olmadığı 
tespit edilenler hakkında «Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği» hükümleri uygulanır. 

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek yükümlülerin muayene ve tedavileri ile her türlü 
sağlık işlemleri görevlendirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılır. 

Yükümlülerin Silahlı Kuvvetlerdeki erbaş ve erler gibi iaşe edilmeleri, giydirilmeleri, barındırılmaları ve 
diğer istihkakları Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslara göre bağlı bulundukları kamu kurum ve. kuruluş
larınca karşılanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 552) 
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(HükÜmetin Teklif Ettüği Metin) 

h) Yükümlüler diğer hususlarda \ verildikleri kamu kurum ve kuruluşlarının statüsüne tabidir. 
5. Yükümlülerin çalıştırılacakları kamu kurum ve kuruluşlarının Millî Savunma Bakanlığı ile ilişkileri, 

terhis işlemleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer 'hususlar Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edi
lir. 

7. Seferberlik ve savaş hallerinde, bu maddenin askerlik yükümlülüğünün bedel ödeyerek veya kamu ku
rum ve kuruluşlarında çalışılarak yerine getirilmesi ile ilgili hükümleri uygulanmaz. 

13. Ülkenin bütünlüğünü, milletin 'birlik ve beraberliğini bozucu faaliyetler ile Atatürk ilkelerine aykırı 
davranışlar dışındaki sebeplerden dolayı Harp Okullarından ilişiği kesilenlerin, bu okullarda okudukları her 
tamamlanmış öğrenim yılının üç ayı muvazzaflık hizmetinden sayılır. 

Bunlardan 1076 sayılı Kanuna tabi olacaklar He bu yükümlülüklerini istekleriyle veya seçim sonucu yedek 
subay adayı olamadıklarından erbaş-er olarak yerine getirecekler hakkında bu hüküm uygulanmaz.» 

MADDE 7. — 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 1315 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 36. — Ertesi seneye bırakılanlar, erteleme süreleri dolmadan kendi istekleri ile veya ertesi se
neye bırakılma sebeplerinin ortadan kalkması halinde o yıl askere sevk edilebilirler. 

Ancak son yoklama sırasında lise veya dengi okulu bitirerek yurt içinde veya yurt dışında daha yüksek 
bir okula aynı yıl içerisinde giremediklerinden askerliklerine karar alınanların istekleri halinde askere celp ve 
şevkleri iki yıl geri bırakılır. 

Üç yıl veya daha aşağı öğrenim veren yüksek okullardan mezun olanlarla, öğrenim gördükleri fakülte ve 
yüksek okulları bîtiremeyerek ayrılanlardan, ayrıldıkları yıl askerliklerine karar alınanlardan öğrenime devam 
etmek isteyenlerin askere celp ve şevkleri bir yıl geri bırakılır. 

İki ve üçüncü fıkralarda durumları açıklananlar müteakip yılın Aralık ayının son gününe kadar bir yüksek 
öğrenim kurumuna girdiklerine dair belge getirmeleri halinde haklarında alınan karar, askerlik meclisi top
lu değilse idare kurullarınca ertesi seneye terk şeklinde değiştirilir. 

Ertesi seneye terk edilenlerden mezun olanlar ile çeşitli nedenlerle okulları ile ilişiği kesinlenJerin bu du
rumları fakülte ve yüksek okullar tarafından iki ay içinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildiri
lir. 

MADDE 8. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 
«EK MADDE 4. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının ihtiyaç .göstermesi ve Genelkurmay Baş

kanlığının uygun görmesi üzerine, 1111 sayılı Kanuna tabi olarak silah altına alınacak yükümlülerden, bu 
bakanlık kadrolarında görev yapanlar ile mesleği öğretmen olan ancak bu göreve başlamamış bulunanlar, 
bu Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü bendinde belirtilen işlemlere tabi tutulmaksızın ihtiyaç fazlası ola
rak ayrılırlar ve temel askerlik eğitimini takiben mezkûr Bakanlık emrine verilirler. Bunların miktarı belir
tilen ihtiyacın altında olduğu takdirde öncelikle yüksek okul mezunu, bunların da ihtiyacı karşılamaması ha
linde lise ve dengi okul mezunu yükümlüler, uygun nitelikleri taşımaları ve istekli bulunmaları şartıyla, ihti
yaç nîsibetinde temel askerlik eğitimini müteakip Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine verilirler. 
İhtiyacın bunlarla da karşılanamaması halinde öncelikle yüksek okul mezunu, bunların da ihtiyacı karşıla
maması halinde lise ve dengi okul mezunu olup niteliği öğretmenlik yapbıaya elverişli bulunan ancak istekli 
olmayan yükümlüler arasından yeteri kadar kur'a ile öğretmen olarak ayrılır. Bunların görev yerleri Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenir. 

Askerlik yükümlülüğüne başlamadan önce bu Bakanlık kadrolarında öğretmen olanlar ile devlet memu
ru olarak çalışanlar önceki memuriyetleri itibariyle hak kazandıkları maaşlarım almaya devam ederler. Daha 
önce memuriyet görevinde bulunmayanların, fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren, 657 sayılı Ka
nun hükümlerine göre intibakları yapılır. Bunların maaşları Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca 
ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 552) 



(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşa
ğıdaki Ek madde 4 eklenmiştir. 

«Ek Madde 4. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve Genelkurmay Baş
kanlığının uygun görmesi üzerine, 1111 sayılı Kanuna 
tabi olarak silah altına alınacak yükümlülerden, bu 
Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan-' 
lar ile mesleği öğretmen olan ancak bu göreve 'başla
mamış bulunanlar, 'bu Kanunun 10 uncu maddesinin 
4 üncü bendinde belirtilen işlemlere tabi tutulmaksı
zın ihtiyaç fazlası olarak ayrılırlar ve temel askerlik 
eğitimini takiben mezkûr Bakanlık emrine verilirler. 
Bunların miktarı belirtilen ihtiyacın altında olduğu 
takdirde öncelikle yüksekokul mezunu, bunların da 
ihtiyacı karşılamaması halinde lise ve dengi okul 
mezunu yükümlüler, uygun nitelikleri taşımaları ve 
istekli bulunmaları şartıyla, ihtiyaç nispetinde temdi 
askerlik eğitimini müteakip Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı emrine verilirler. İhtiyacın bunlarla 
da karşılanmaması halinde öncelikle yüksekokul me^ « 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. —- Millî Savunma Komisyonu metni
nin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millî Savunma Komisyonu metni
nin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 552) 
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Yükümlüler; öğretmen olarak görev yaptıkları sürece resmî elbise giyemez ve iaşe edemezler, hizmet sü
resi emsali erbaş veya erlerin hizmet süresi kadardır, bu süre askerlik şubesinden sevk. tarihinden başlar, 
hizmetleri sırasında Usulüne göre öğretmenlik mesleği ile ilişikleri kesilenler geri kalan hizmetlerini erbaş ve
ya er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilirler ve maaşları kesilir. 

Bu yükümlüler hakkında firar, hava değişimi, izin tecavüzü, kısa süreli firar ve kısa süreli izin tecavüzü, 
yoklama kaçağı, 'bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya kalmak suçlarından dolayı Askerî Ceza Kanunu, 
Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun ile Askerî 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. Bu konularda yetkili askerî mah
keme veya disiplin mahkemesi Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilir. 

MADDE 9. — 1076 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici 8 inci madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Silahlı Kuvvetlerde yedek subay olarak 
yükümlülüğünü yerine getirmekte olan öğretmenler, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca ihtiyaç gös
terilmesi ve Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmesi halinde istekleri üzerine Bakanlığa bağlı okullarda 
geri kalan hizmetlerini tamamlarlar ve hizmet süresi sonunda, subay Sicil' Yönetmeliğine göre gerekli ve 
yeterli sicil almış olanlar teğmen, diğerleri de asteğmen olarak terhis edilirler. Bunların terhislerine kadar Si
lahlı Kuvvetler ile ilişikleri kesilmez ve maaşlarını aynen almaya devam ederler. Bunlara öğretmenlikten 
dolayı ayrıca bir ücret ödenmez. Bu süre içerisindeki resmî elbise giyemezler:» 

MADDE 10. — 1076 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 9 uncu madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 9. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanun hükümlerine göre askerlik çağı 
yaş sınırını geçmiş olan yedek subay ve yedek askerî memurlar çağ dışına çıkarılırlar.» 
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zunu, bunların da ihtiyacı (karşılamaması halinde lise 
ve dengi okul mezunu olup niteliği öğretmenlik yap
maya elverişli 'bulunan ancak istekli olmayan yüküm
lüler arasından yeteri kadarı kura ile öğretmen ola
rak ayrılır, 'Bunların görev yerleri Millî Eğitim Genç
lik ve (Spor Bakanlığınca belirlenir. 

Askerlik yükümlülüğüne başlamadan önce 'bu Ba
kanlık kadrolarında öğretmen olanlar ile devlet me
muru olarak çalışanlar önceki memuriyetleri' itibariy
le hak kazandıkları maaşlarını almaya devam eder
ler. Daha önce memuriyet görevinde bulunmayanla
rın, fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren, 
657 sayılı Kanun hükümlerine göre intibakları yapı
lır. Bunların maaşları Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığınca ödenir. 

Yükümlüler; öğretmen olarak görev yaptıkları sü
rece resmî elbise giyemez ve iaşe edilmezler, hizmet 
süresi emsali erbaş veya erlerin hizmet süresi kadardır, 
bu süre askerlik şubesinden seVk tarihinden başlar, 
hizmetleri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesle
ği ile ilişkileri kesilenler geri kalan hizmetlerini er
baş veya er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk 
edilirler ve maaşları kesilir. 

Bu yükümlüler hakkında firar, hava değişimi, izin 
tecavüzü, kısa süreli firar ve kısa süreli izin tecavüzü, 
yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak suretiyle baka
ya kalmak suçlarından dolayı Askerî Ceza Kanunu, 
Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun ile Askerî 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu 
hükümleri uygulanır. Bu konularda yetkili askerî mah-. 
keme veya disiplin mahkemesi Millî Savunma Bakan
lığınca tespit edilir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Ka'bul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — 1076 sayılı Kanuna aşağıdaki Ge
çici 8,9 ve 10 uncu maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ 'MADDE 8. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin Geçici 8 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin Geçici 9 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 11. — 1076 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 10. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar saklı, yoklama kaçağı ve bakaya 
durumunda olan yedek subay adaylarından istekli olanlar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl 
içinde başvurmaları, başvurunun yapıldığı yılın Bütçe Kanununda 1111 Sayılı Kanuna tabi yükümlüler için 
belirlenen miktarda bedeli bir defada ve peşin olarak ödemeleri ve temel asikerlik eğitimini tamamlamaları 
halinde askerlik hizmetini erbaş-er olarak yerine getirmiş sayılırlar. 

Bunlardan 1946 ve daha yaşlı doğumlu olanlar temel askerlik eğitimine tabi tutulmazlar. Ancak ödeye
cekleri bedel miktarı Kanunda 'belirlenen bedelin iki katıdır. 

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında adlî takibat yapılmaz. 
Bedelin ödeme usul ve esasları ve uygulama ile ilgili diğer hususlar Bakanlar Kurulu Kararı ile dü

zenlenir.» 

MADDE 12. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki Geçici 19 uncu madde eklenmiştir. , 

«GEÇİCİ MADDE 19. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu Kanun hükümlerine göre askerlik çağı 
yaş sınırını geçmiş olanlar çağ dışına çıkarılırlar.» 

MADDE 13. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici 20 nci madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 20. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte saklı, yoklama kaçağı veya bakaya du
rumunda olan yükümlüler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 2 yıl içinde askerlik şubelerine başvurmaları 
halinde, bu Kanunun bedel ödeyerek askerlik hizmetini yapma veya 'kamu kurum ve kuruluşlarında görevlen
dirilmeye ilişkin hükümlerinden yararlanırlar. 

Bunlardan 1946 ve daha yaşlı doğumlu olanlar temel askerlik eğitimine tabi tutulmazlar. Ancak bir de
fada ve peşin olarak ödeyecekleri bedel miktarı Bütçe Kanununda belirlenen bedelin iki katıdır.» 

MADDE 14. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici 21 inci madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 21. — Bu Kanunun- 4 üncü maddesinin 13 üncü bendi kapsamına giren 29 yaşını 
tamamlamamış yükümlüler (silah altına alınanlar hariç) yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunsalar 
dahi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde kayıtlı oldukları askerlik şubelerine başvurma
ları halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

Ancak bu durumda olanlar silah altına alındıklarında, haklarında Askerî Ceza Kanunu hükümlerine göre 
işlem yapılır. 
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MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 15_, — Tasarının 16 ncı maddesi 15 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Plan ve 'Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 10. — Millî Savunma Komis
yonu metninin Geçici 10 uncu maddesi aynen kabuJ 
edilmiştir. 

MADDE 10. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 
aşağıdaki Geçici 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeler 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 19. — Millî Savunma Komis
yonu metninin Geçici 19 uncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 20. — Millî Savunma Komis
yonu metninin Geçici 20 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 21. — Bu Kanunun 6 ncı 
maddesinin 13 üncü bendi kapsamına giren 29 yaşım 
tamamlamamış yükümlüler (silah altına alınanlar ha
riç) yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunsa
lar dahi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
6 ay içinde kayıtlı oldukları askerlik şubelerine baş
vurmaları halinde bu Kanun hükümlerinden yararla
nırlar. 

Ancak bu durumda olanlar silah altına alındıkla
rında, haklarında Askerî Ceza'Kanunu hükümlerine 
göre işlem yapılır.» 
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MADDE 15. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki Geçici 22 nci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 22. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte silahlı, kuvvetlerde er veya erbaş olarak 
yükümlülüğünü yerine getirmekte olan öğretmenler, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca ihtiyaç gös
terilmesi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi halinde, istekleri üzerine geri kalan hizmetlerini Ba
kanlığa bağlı okullarda tamamlarlar ve terhis edilirler. Bunların fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten iti
baren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre intibakları yapılır, öğretmen olarak çalışacak
ları süre içerisinde maaş ve özlük haklarını kendi statüleri içinde Bakanlık 'bütçesinden alırlar.» 

MADDE 16. — Bu Kanunla, 1076 sayılı Kanuna eklenen ek 7 nci madde ile, 1111 sayılı Kanuna ekle
nen ek 4 üncü maddenin uygulanmasıyla ilgili hususlar, Millî Savunma Bakanlığı ile Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
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MADDE 16. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 
aşağıdaki Geçici 22 ve 23 üncü maddeler eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 22. — Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte silahlı kuvvetlerde er veya erbaş 
olarak yükümlülüğünü yerine getirmekte olan öğret
menler, Millî Eğittim Gençlik ve Spor Bakanlığınca 
ihtiyaç gösterilmesi ve Genelkurmay Başkanlığının 
uygun görmesi halinde, istekleri üzerine geri kalan 
hizmetlerini Bakanlığa bağlı okullarda tamamlarlar ve 
terhis edilirler. Bunların fiilen öğretmenliğe başla
dıkları tarihten itibaren 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu hükümlerine göre intibakları yapılır, öğret
men olarak çalışacakları süre içerisinde maaş ve özlük 
haklarını kendi statüleri içinde Bakanlık bütçesinden 
alırlar.» 

«GEÇİCİ MADDE 23. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte yurt içinde ve yurt dışında bulunan yok
lama kaçağı, bakaya ve saklı olanlardan herhangi bir 
yükseköğrenim kurumuna kayıtlarını yaptırmış veya 
herhangi bir yükseköğrenim kurumuna girmeye hak 
kazanmış olanlardan 29 yaşını doldurmamış olmaları 
halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren bir yıl içinde müracaatları üzerine askere sevk 
işlemleri ertesi yıla bırakılır.», 

29 — 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 22. — Millî (Savunma Komis
yonu metninin Geçici 22 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 23. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı du
rumunda olan yükümlülerden, yurt içinde veya yurt 
dışında herhangi bir yükseköğrenim kurumuna girme
ye hak kazanmış veya kayıtlarını yaptırmış ve 29 ya-
ştnı doldurmamış olanlar hakkında, bir yıl içinde mü
racaat etmeleri halinde ertesi yıla terk işlemi yapılır. 

MADDE 11. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 15 inci maddesi, 11 inci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

I 
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MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan V. 
/. Kaya Erdem 

Devlet 'Bakanı Başbakan Yrd. 
K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuzfürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Aîptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Kalemli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yılmaz 

13.2.1987 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve îskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı V. 
K. Oksay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 
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MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 17 nci maddesi, 12 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13, — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 18 inci maddesi, 13 üncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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