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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in: 
Ziraat Bankasının kredi politikasına ilişkin {6/44) 

ve 
Devletin pancar ekicisine gecikme zammı ödeme

sine ilişk'in (6/45); 
Sözlü soru önergeleri Başbakan Genel Kurulda 

hazır bulunmadığından ertelendi. 

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Amerikan ka
muoyunda etkinliğimizin duyurulması için girişilen 
teşebbüslere ilişkin (6/46) ve 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun: 
Bern Büyükelçisinin bazı tutum ve davranışlarına 

(6/48) ve 

Birleşmiş Milletler nezdıindeki daimî temsilcimizin 
telefon görüşmelerine ilişkin (6/49), 

Sözlü sorularına Dışişleri Balkanı Vahit Halef-
oğlu, 

izmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, satsuma 
ürününe ilişkin sözlü sorusuna (6/47) Sanayi ve Ti
caret Bakanı H. Cahit Aral ve 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, YSE ve 
Toprak İskân Genel Müdürlüklerinde çalışan işçile
rin ücretlerine ilişkin sözlü sorusuna da (6/50) Tarım 
ve Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan; 

Cevap verdiler. 

24.4.1984 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak üze
re 'birleşime saat 16.00'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdûîhalim Araş 

Kâtip Üye 
Hatay 

M. Murat Sökmenoğlu 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

20.4.1984 Cuma 

Rapor 

1. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile 
İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu. (1/459) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 
20.4.1984) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
TÜRK - İŞ mensuplarınca 1973 yılında Diyarbakır'da 
kurulan yapı kooperatifine ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi. (6/57) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19.4.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Emlak • Kredi Bankasının toplu konut yatırımlarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/73) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
bakanlıklar bünyesindeki teftiş kurullarının birleştiril
mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/74) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.1984) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim KARAL 
KÂTİP ÜYELER : Cüneyt CANVER (Adana), Saffet SAKARYA (Çankırı) 

•MMMMBNMMı* 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 64 üncü Ku
ruluş yıldönümünü idrak ettiğimiz Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 56 ncı Birleşimini açıyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Sivas Milletvekili Şevki Taştan'ın, yurt dı

şında çalışan işçilerimizin acil sorunları hakkında 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel üç arka
daşıma gündem dışı söz vereceğim. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin acil sorunları 
konusunda konuşmak üzere Sivas Milletvekili Sayın 
Şevki Taştan; buyurun efendim. 

Sayın Taştan süreniz beş dakikadır. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin sayın üyeleri; Dünya Parlamenterleri top
lantısına katılmak nedeniyle İsviçre ve Federal Al
manya'da bulundum; işçilerimizle görüşmeler yaptım. 
Tespit ettiğim işçi sorunlarından bir kısmını yüce 
Meclise ve Sayın Hükümet üyelerine sunmak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Edindiğim bilgilere göre, yurt dışında 20 ülkede 
1 021 733 yurttaşımız işçi olarak çalışmaktadır. Bun
ların yarıdan fazlası 565 621 'i Federal Almanya'da
dır. Övülecek bir durum değil, yerinilecek bir durum
dur. Geçmişte uygulanan yanlış ekonomik sistemle
rin doğurduğu bu sonucu düzeltmek zorundayız. Arz 
ve öneride bulunacağım yurt dışındaki işçi sorunla
rımızdan birkaçını şöyle sıralamak isterim : 

1. Büyük çaba ve özveride bulunarak yurt dı
şında iş bulan, gittiği ülkede horlanarak, onuru kırı
larak, aile ve yurt özlemi içinde en ağır işlerde çalı
şan işçilerimizin alın teriyle kazandıkları paralarına 
el atmayan kimler kaldı ki; dedeler, şeyhler, şirket 
'kurma (heveslileri, simsarlar, komisyoncular eksport-
cular acımasızca işçilerimizi istismar etmektedirler. 
Ya'bancı ülkelerde çalışan işçilerimizin haklarını ko
ruyan etkin bir örgüt kurulmamıştır. Mevcut işçi 
temsilcileri ve işçi müşavirleri beceriksiz ve ilgisizdir. 

Toplantı yeter sayımız vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

İşçi kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Bu durumun 
ivedilikle giderilmesi gerekir. 

2. Emeklilik hakkının temininde yasaların yeter
sizliği nedeniyle işçilerimiz güç durumda kalmışlar
dır. 2147 sayılı ve 30.5:1978 tarihli Yasa zaman kı
sıtlamaları ve emekli primlerinin ödenmesindeki zor
luklar se'bebiyle bekleneni verememiştir. Bu yasanın 
çıkış tarihinden önce kesin dönüş yapmış işçilerimiz 
mağdur duruma düşmüşlerdir. Sosyal Sigortalar Ku
rumu Genel Müdürlüğü ilgilileri yurt dışında çalışan 
işçilerimizin sosyal güvenliklerini değerlendirmek için 
yeniden bir yasa tasarısı hazırlamış Başbakanlığa 
sunmuştur. Bu tasarının bir an önce yasalaşmasını 
dilerim. 

Yaptığım araştırmalardan edindiğim bilgiye gö
re Federal Almanya*daki ilgili kuruluşlar, 30 Haziran 
1984 tarihine kadar kesin dönüş isteyen işçilere, üc
retlerinden kesilen ihtiyarlık primlerinin tamamını 
derhal ödemeyi kararlaştırmıştır. Hem bu nedenle 
ve Hem de Türkiye'nin Ortak Pazara katılması ha
linde bu primlerin ödenmeyeceği düşüncesi, ayrıca 
bu ülkede gördükleri hor muamele sonucu, çok sa
yıda işçinin kesin dönüş yapacağı tahmin edilmek
tedir. 

Bütün bunları dikkate alarak, söz konusu yasa 
tasarısının ivedilik ve öncelikle gündeme alınması 
için ilgililerin çaba göstermelerini önemle arz etmek 
isterim. 

3. Avrupa ülkelerinden tatil ve kesin dönüş için 
yurda 'gelen işçilerimizin çoğu kendi otolarını kul
lanırlar. Yolda trafik ve gümrük işlemleri içerisinde 
işçilerimiz canlarından ve mallarından olurlar. Türk 
•gümrüğü girişinde yığılmalar sonucu uykusuz ve yor
gun düşerler, gümrükten sonra yoğun trafiği olan 
E-5 Karayolunda elim kazalara maruz kalırlar. Bu 
istenmeyen olaylardan işçilerimizi kurtarmak, onları 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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sağ ̂ salim yurda getirmek için, arabalarını, eşyalarını, 
kendilerini demiryolu aracılığıyla taşımalı, bir kıs
mının da Venedik üzerinden Ro-Ro'yla nakledilmesi 
imkânını arayıp uygulamalıyız. Sayın Ulaştırma Ba
kanının bu öneriyi dikkate alacağını umarım. 

4. — İşçilerimizin üzerinde durdukları diğer bir 
konu da, tasarruf ettikleri dövizlerin yurda girmesi
dir. Ancak, işçilerin yakalarını komisyoncu ve eks-
portcuların elinden kurtarmalıyız. Bunun için özen
dirici bazı önlemlerin alınması gerekir. Kesin dönüş 
yapan işçilerimiz, işlerini ve çalışma hayatlarını yur
da döndükten sonra devam ettirmek için, getirecek
leri iş makineleri ve tezgâhlar hakkında gümrük 
muafiyeti ve buna benzeyen bazı kolaylıklar bekle
mektedirler. Maliye ve Gümrük Bakanımızın, işçile
rimizin bu taleplerini ilgiyle karşılayacağını ve buna 
göre önlem alacağını umarım. 

İşçilerimiz, ihtiyaç maddelerini ve hediyelik eş
yalarını ucuz buldukları yabancı ülkelerin free shop' 
larından temin ederek dövizlerinin bir kısmını yurt 
dışında bırakmak zorunda kalıyorlar. Bunun için ül
kemizde kurulmuş bulunan free shop'ları çeşit ve 
fiyat bakımından cazip hale getirerek bu yoldaki dö
viz kaybını önlemiş oluruz. 

5. Ortadoğu ülkelerinde Türk firmalarının is
tihdam ettikleri işçilerin bir kısmı terekküp etmiş 
alacaklarını almakta güçlük' çekmekte, Maliye Ba
kanlığı ilgili firma ve ilgili banka arasında aylarca 
çaba sarf etmekte ve bir sonuç elde edememektedir
ler. Bu yolla mağdur edilen işçilerin haklarına Ma
liye Bakanı sahip çıkmalıdır. 

Arz ettiğim bu ve diğer işçi sorunlarının yurt 
içinde ve yurt dışında te!k elden takibi ve çözümü 
için yeni bir resmî örgüt kurulması gerekir. 

Yukarıda ifade ettiğim tüm bu hususlar ve diğer 
'hususların halli Anayasanın 62 nci maddesinde açık
ça ifa!de edilmektedir. 

Saygılar sunarım eefndim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taştan. 
2. — Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu' 

nun, TRT'de yayınlanan «Suriye'nin Bugünü» prog
ramı konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — TRT'de yayınlanan «'Suriye'nin Bu
günü» programı konusunda konuşmak üzere Hatay 
Milletvekili Sayın Sökmenoğlu; .'buyurun efendim. 
(Alkışlar) 

Süreniz beş dakikadır Sayın Sökmenoğlu. 
M. MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; eşsiz Atatürk'ün Mille

tine son armağanı olan serhat şehri Hatay'ın TRT' 
nin bir programında Suriye haritasında gösterilme
sinden dolayı tekrar huzurlarınızı işgal etmiş bulu
nuyorum. 

Sayın milletvekilleri, ne hazindir ki, bu kürsü
den iki ay kadar evvel Suriyeli bir diplomatın, «Ha
tay, 'bizim doğal sınırlarımız içindedir» beyanına 
karşı verdiğim cevaptan sonra TRT 21 Nisan 1984 
akşamı televizyondan yayınladığı «Bugünkü Suriye» 
adlı programla Hatay ilimizi Suriye sınırları içinde 
göstermek gafletinde bulunan filmi ekranlara getir
miştir. 

Muhterem ımliiBeitJvelk'iIilıeri, huzurlarınızda TRT'ye 
soruyorum : Bu film nereden alınmış ve kimler ta
rafından denetlenmiştir; bu nasıl denetimdir, nasıl 
sorumluluktur? Millî hislerimizi zedeleyen bu olay 
karşısında TRT ne gibi bir tedbir almış ve alacak
tır? 

Sayın milletvekilleri, zaman zaman Suriye'de ya-
yıylanan bazı haritalarda Hatay Suriye'nin sınırları 
içerisinde gösterilmek istenmişse de Cumhuriyet hü
kümetlerimiz gereken cevabı her defasında vermiş
lerdir; ancak hiçbir zaman bazı bedhahların sadece 
iddia niteliğindeki girişimleri filmlerle yurdumuza 
girmemiş idi. Bu durum karşısında teessürlerimizi ve 
mukaddes vatan topraklarımızdaki bu ve bunun gibi 
bölücü iddialara her zaman milletçe cevabımızın ha
zır olduğunu; bizim ezelden ebede millî birlik ve be
raberliğimizi korumak için her şeye göğüs gerece
ğimizi bir kere da'ha hatırlatırım. 

Sayın 'Milletvekilleri, malumları olduğu veçhile 
gözbebeğimiz olan Hatay, Büyük Atatürk'ün bize 
son hediyesidir. Hatay, bizim misafcı millî hudutla
rımızın güney incisi, güney sınıflarımızı işaret eden 
476 numaralı hudut taşımızın bulunduğu yerdir. Bu 
taş, asırlardan beri Türk diyarı Hatay'ın anavatana 
iltihak günü olan 23 Temmuz 1939'da, esir yaşamaya 
alışmamış asil ve kahraman Türk Milleti ve onun 
Şanlı Ordusu tarafından üzerine ayyıldız işlenmiş ve 
cenuptaki yerine konmuştur. Bu gerçeğin iddia sa
hipleri tarafından hatırlanmasında fayda vardır sa
nırım. 

Muhterem milletvekilleri, maruzatıma son verir
ken bu filmi yapanları protesto eder; bölücü mih
rakların yurdumuz üzerinde oynamak istedikleri ve 
hiçbir zaman başaramayacakları oyunları ve asılsız 
iddia ve kinlerini sürdürmek için bir çok diplomat
larımız ve diplomatik temsilcilerimize karşı acıma
sızca sürdürülen terör ve cinayetleri huzurlarınızda 
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nefretle kınayarak hepinize saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmen-
oğlu. ' 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt' 
in, milletvekillerinin ödenek ve yolluklarının Anaya
sal esasları hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Milletvekili ödenek ve yolluklarının 
anayasal esasları konusunda konuşmak üzere Sayın 
Bayazıt; buyurun efendim. 

Sayın Bayazıt, süreniz 5 dakikadır efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, kıymetli milletvekilleri; son günlerde basın
da milletvekillerinin ödenek ve yollukları konusu düle 
getirildiği için bu konuyu burada anayasal yönden. 
arz etmek istiyorum. 

Anayasamızın üçüncü kısmı, Cumhuriyetin temel 
organlarını kuvvetler ayrılığı prensibine uygun ola
rak üç bölümde mütalaa etmiş ve kurallara bağla
mıştır. 

Birinci bölüm yasamayı, 75 - 100 üncü maddeler
de; ikinci bölüm yürütmeyi, 101 -137 nci maddeler
de Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu, Millî Savun
ma, Millî Güvenlik Kurulu, olağanüstü yönetim 
usulleri, idare, idarenin kuruluşu, kamu hizmeti gö
revlileriyle ilgili hükümler, yükseköğretim kurumları 
ve üst kuruluşları; üçüncü bölüm, yargıyı, 138-160 
inci maddelerde, temel hükümler, yüksek mahkeme
ler, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî 
Yargıtay, Askerî Yüksek îdare Mahkemesi, Uyuş
mazlık Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu ve Sayıştayı ayrı ayrı yerine oturtmuştur. 

Yasama bölümündeki 86 ncı madde, milletvekil
lerinin ödenek ve yolluklarını vurgulamıştır. «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukla
rı kanunla düzenlenir, ödeneğin aylık tutarı ne yük
sek devlet memurunun almakta olduğu miktarı, yol
luk da ödeneğin miktarının yarısını aşamaz» hükmü 
vaz edilmiştir. 

Görülüyor ki burada, hem ödeneğin tavanı, hem 
de yolluğun tavanı kesin olarak tayin edilmiştir. Bu 
tavanı, Anayasa değişmedikçe, hiçbir kuvvet dele-
mez. 

Anayasanın kesin sınırlaması nereden gelmiştir? 
Türk Parlamento tarihinden gelmştir; bunu kısaca 
arz edeceğim. 

1293 tarihli, (yani 1876 tarihli) Kanunî Esasinin 
76 ncı maddesi aynen; «Mebusların her birine beher 

seneyi içtima için Hazineden 201 OSOÖİ kuruş verilecek 
ve şehriye 5 000 kuruş, maaş itibariyle Memurin 
Mülkiye Nizamına tevfikan azimet ve avdet harcıra
hı ita olunacaktır» der. 

Yine bu madde 5 Şubat 1327 tarihli Heyeti Ayan 
kararnamesi ile değiştirilmiş; maddedeki 201 OtOO) ku
ruş, 30 OOÖ kuruşa çıkarılmıştır; bu 34 sene sonra 
olmuştur. Aradan 34 sene geçtikten sonra 10 0O0I ku
ruşluk bir ilave yapılmıştır. 

25 Şubat 1331 tarihinde 76 ncı madde tekrar de
ğiştirilmiş, maddedeki 30 000 kuruş, 50 OOÖ kuruşa 
çıkarılmıştır ve şehriye 4 000 kuruş üzerinden azi
met ve avdet harcırahı verileceği öngörülmüştür. 

Görülüyor ki, Osmanlı İmparatorluğu zamanında 
da bu milletvekillerinin maaş ve yollukları Anayasa 
ile sınırlanmıştır; özel bir kanuna bırakılmamıştır. 

Büyük Millet Meclisi Hükümeti zamanında çıka
rılan 18 sayılı, 5 . 9 .1920 tarihlî Nisabı Müzakere 
Kanununun 6 ncı maddesi ile, «Büyük Millet Meclisi 
azasının 4 ay için 1 250 lira tahsisat ve 4 ay hitamın
da devre-i içtima nihayetine kadar Meclise devam 
edenlere şehrî löö'er lira tazminat verilir» hükmü ge
tirilmiştir. - • 

20 . 1 . 1921 tarihli, 85 sayılı Teşkilatı Esasiye 
Kanununun 20 . 10 . 1923 tarihli, 234 sayılı yine 
Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Maddelerinin Tav-
zihan Tadiline Dair Kanunda, Nisabı Müzakere Ka
nununun 6 ncı maddesi değiştirilmemiş ve yine bu
rada Anayasa ile sınırlanmıştır. 

20 . 4 . 1924 (Yani 1340) tarihli, 491 sayılı Teş
kilatı Esasiye Kanununun 18 inci maddesi, «Mebus
ların senevî tahsisatları kanunu mahsusu ile tayin olu
nur» hükmünü getirmiştir. Bu madde 1945 yılında 
Türkçeleştirilmiş, yalnız «Mebuslar» ifadesi «Millet
vekilleri» olarak, «Tahsisat» deyimi, «ödenek» ola
rak düzenlenmek suretiyle bazı tashihat yapılmış; ta
van tayin edÜlmemiş, maaşları artırmak 1961 Anaya
sasına kadar milletvekillerinin iradesine terkedilmiş
tir. Bu devrede büyük artışlar olmuştur. 

1961 Anayasasının 82 inci maddesi, «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukarı 
kanunla düzenlenir, ödeneğin aylık tutarı birinci de
recedeki devlet memurunun aylığını; yolluk da öde
neğin yarısını aşamaz. Ödenek ve yollukların en çok 
üç aylığı önceden ödenebilir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin aylık ve ödeneklerine her ne su
retle olursa olsun yapılacak zam ve ilaveler, ancak 
bu zam ve ilaveleri takibeden milletvekilleri genel se-
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çimlerinden sonra uygulanır» şeklindedir. Bu sınırla- | 
malar 1961'den önceki hudutsuz artırmanın birer re
aksiyonudur. I 

Muhterem arkadaşlar, bu son fıkra 30 . 6 . 1971 
günlü 1421 sayılı Anayasa değişikliğiyle kaldırılmış 
ve maddenin 1 inci derece devlet memuru yerine en 
yüksek devlet memuru tabiri kullanılmak suretiyle 
yeniden tedvin edildiği görülmüştür. 1961 Anayasası
nın 82 nci maddesinin çıkarılmasını emrettiği kanun, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve 
yollukları hakkındaki 22 . 1 .1961 tarihli ve 1 nu
maralı Kanun olarak çıkarılmıştır. 1971 tarihinde 
Anayasanın 82 nci maddesinde değişiklik yapıldığı 
için ve 5 , 6 . 1971 tarihinde 1905 sayılı Kanunla 
ve 25 . 2 . 1973 tarihinde de 2034 sayılı Kanunla 
1 sayılı Kanunun 1 inci maddesi değiştirilmş ve ayrı
ca bu kanuna bir de geçici madde eklenmiştir. Geçici 
madde Meclis üyelerinin başkanın onayıyla aldıkları 
fazla paraların iadesine ilişkindir. 

Görülüyor ki, şayet yanlış bir uygulama olursa I 
hiç şüphe etmeyiniz ki, Anayasanın sarih hükmü kar- I 
şısında iadeye mecbursunuz. Bu Meclisin Sayın Baş- I 
kanının yanlış bir uygulama yapacağım hiçbir suret
le düşünmüyorum ve tasavvur etmiyorum. I 

Şimdi yapılacak iş, 1961 Anayasasından sonra ol
duğu gibi, yeni Anayasamızın 86 nci maddesinin ışı- I 
ğı altında Anayasanın bu maddesinin gösterdiği ta- I 
van aşılmamak suretiyle 1 sayılı ve 22 . 1 . 1962 ta- I 
rihli kanunda gösterilen şekil ve esaslara göre Ana
yasanın geçici 15 inci maddesinin sınırladığı gibi, 12 I 
Aralık 1984 tarihine kadar bir kanunun çıkarılması- I 
dır. Yoksa hiçbir milletvekili Anayasanın gösterdiği I 
sınır dışına çıkmak suretiyle Devlet Hazinesinden pa- I 
ra almak istemiyor. Evvela devlet memur ve hizmet- I 
lilerinin, ordu, üniversite, yargı mensuplarının, emekli, I 
dul ve yetimlerin, işçi, tarım ve orman işçisi, işçi emek- I 
lilerinin, Bağ - Kur'luların durumları, hayat şartlan I 
geçim imkânları ölçülüp biçilerek hayat seviyelerinin I 
normale çıkarılmasını istiyoruz. Bu konuda getirile- I 
cek kanunlarda iktidara destek olacağız. I 

tkinci kanun ise, Anayasanın 82 nci maddesine I 
göre, milletvekillerinin üyelikle bağdaşamayan işleri- I 
nin neler olduğunun tespitidir. Bu da geçici 15 inci I 
maddeye göre 12 Aralık 1984 tarihine kadar çıkarıl- I 
ması zorunlu kanunlardandır. I 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt lütfen toparlayınız I 
efendim. I 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. | 
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1924 Anayasasından beri anayasalarda yer alan 
bir husus, Millet Meclisi üyelerinin üyelikle bağdaş
mayan görev ve işlerinin neler olduğunun tespitidir 
ve bu kanunla vurgulanmaktadır. Benim şahsî kanaa
time göre bu kanun ödenek ve yolluklardan önce ge
lir. 

Yüce Meclisin görevi, muhalefetiyle iktidarıyla el 
ele, başbaşa, evvelce de arz ettiğim gibi, Anayasanın 
çıkarılmasını zorunlu saydığı kanunları Anayasa il
kelerinden ayrılmadan, Anayasa doğrultusunda çıkar
mak olmalıdır. 

Her konuda olduğu gibi bu konuda da başarılar 
diler, hepinize sonsuz saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Rıfat Baya
zıt. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Konya Milletvekili Salim Erel'in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/331) (S. 
Sayısı : 31) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme geçi
yoruz. 

«Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları» kısmının 
1 ila 5 inci şırasında bazı sayın milletvekillerinin yasa
ma dokunulmazlıklarına ilişkin beş adet Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulu Karma Komisyon 
raporu bulunmaktadır. Bu raporların hepsi de millet
vekilliği sıfatının sona ermesine kadar kovuşturmanın 
ertelenmesine dairdir. İçtüzüğün 110 uncu maddesi
nin 2 nci fıkrasına göre kavuşturmanın ertelenmesi 
biçimindeki karma komisyon raporlarının Genel Ku
rulda sadece okunması gerekmekte ve okunan rapora 
10 gün içinde itiraz edilmediği takdirde rapor kesin
leşmektedir. Ayrıca, bu raporlar 31 ila 35 sıra sayısı 
ile basılıp sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Şimdi bu raporları okutup ayrı ayrı bilgilerinize su
nacağım. 

Birinci sıradaki Konya Milletvekili Sayın Salim 
Erel hakkındaki raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 26 

Mart 1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, 
Konya Milletvekili Salim Erel'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu İçtüzüğün 

(1) 31 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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110 uncu Maddesine göre Karma Komisyonumuzun 
12 Nisan 1984 Tarihli Toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu hakkında, zimmet suçu isnad 
edilen Konya Milletvekili Salim Erel'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına 
ve hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının 
sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek ve Yargıtayın bozma ka
rarında zimmet suçunun sabit görülmediği gerekçesi 
ile mahkeme kararı bozulmuş olduğundan, Konya 
Milletvekili Salim Erel hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Sözcü 

Ahmet Remzi Çerçi 
Adana 

İmzada Bulunamadı 
üye 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 
Üye 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 
Üye 

AM Dizdaröğlu 
Antalya 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 
Üye 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Başkanvekili ve 
Bu Raporda Sözcü 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 
üye 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

İmzada Bulunamadı 
Üye 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 
Üye 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 
üye 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

Üye 
thsan Nuri Topkaya 

Ordu 
Üye 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Hatay Milletvekili Abdurrahman D emir taş'in 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/332) (S. Sayısı: 32) (1) 

BAŞKAN — İkinci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Sayın Abdurrahman Demirtaş hakkındaki raporu 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 26 

Mart 1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Ha
tay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu İçtüzü
ğün 110 uhcu Maddesine Göre Karma Komisyonu
muzun 12 Nisan 1984 Tarihli Toplantısında incelen
miştir. 

Hazırlık Komisyonu, Hakkında, Millî Eğitim Ba
kanlığı Müsteşarı iken görevini kötüye kullanmak su
çu isnat edilen Hatay Milletveküi Abdurrahman De
mirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına 
gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar yermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu Raporunu benimseyerek isnat edilen fiilin niteliği
ne göre Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş 
hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine oy birliği ile karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Sözcü 

Ahmet Remzi Çerçi 
Adana 

İmzada Bulunamadı 
Üye 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Başkanvekili ve 
Bu Raporda Sözcü 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Nurettin Yağanoğlu 
Adana 

Üye 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

İmzada Bulunamadı 

(1) 32 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 
Üye 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Üye 

özgür Barutçu 
Diyarbakır 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 
Üye 

ihsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 
Üye 

Ali Dizdaroğlu 
Antalya 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 
Üye 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 
Üye 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/328) 
(S. Sayısı: 33) (1) 

BAŞKAN — Üçüncü sıradaki, Man'isa Milletve
kili Sayın tsmet Turhangil hakkındaki raporu okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 5 

Mart 1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, 
Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in Yasama Do
kunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu İçtüzüğün 
110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 
12 Nisan 1984 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında, memura yalan be
yanda bulunmak suçu isnat edilen Manisa Milletve
kili İsmet Turhangil'in Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki 
kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu Raporunu benimseyerek isnat edilen fiilin niteliği
ne göre Manisa Milletvekili tsmet Turhangil hakkın
daki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er-

(1) 33 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

meşine kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar ver
miştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkanvekili ve 
Bu Raporda Sözcü 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 
Üye 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

İmzada Bulunamadı 
Üye 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 
Üye 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 
Üye 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

an 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Sözcü 

Ahmet Remzi Çerçi 
Adana 

İmzada Bulunamadı 
Üye 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 
Üye 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 
Üye 

Ali Dizdaroğlu 
Antalya 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 
Üye 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 
Üye 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/316) (S. 
Sayısı : 34) (1) 

BAŞKAN — Dördüncü sıradaki Sinop Milletve
kili Sayın Hilmi Biçer hakkındaki raporu okutuyo
rum : 

(1) 34 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 17 
Şubat 1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, 
Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Hazırbk Komisyonu Raporu İçtüzüğün 110 
uncu Maddesine Göre Karma Komisyonumuzun 12 
Nisan 1984 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında avukatlık görevleri 
sırasında karşılıklı hakaret ve müessir fiil ika etmek 
suçu isnat edilen Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bu
lunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine ka
rar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu Raporunu benimseyerek isnat edilen fiilin niteliği
ne göre Sinop Milletvekili Hilmi Biçer hakkında ko
vuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Sözcü 

Ahmet Remzi Çerçi 
Adana 

İmzada Bulunamadı 
Üye 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 
Üye 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 
Üye 

Ali Dizdaroğlu 
Antalya 

Başkanvekili ve 
Bu Raporda Sözcü 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Nurettin Yağanoğlu 
Adana 

Üye 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

İmzada Bulunamadı 
Üye 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 
üye 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 
Üye 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 
Üye 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ondu 
Üye 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 
3/397) (S. Sayısı : 35) (1) 

BAŞKAN — Beşinci sıradaki Hatay Milletvekili 
Sayın Abdurrahman Demirtaş hakkındaki raporu 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 26 

Ocak 1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu 
İçtüzüğün 110 uncu Maddesine Göre Karma Komis
yonumuzun 12 Nisan 1984 Tarihli Toplantısında in
celenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında, Millî Eğitim Ba
kanlığı Talim Terbiye Dairesi Kurulu Başkanı iken 
görevini kötüye kullanmak suçu isnad edilen Hatay 
Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın Yasama Do
kunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına 
ve hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının 
sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu Raporunu benimseyerek isnad edilen fiilin nite
liğine göre Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-

(7) 35 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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taş hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının 
sona ermesine kadar ertelenmesine oybirliğUile karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Sözcü , 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 
İmzada Bulunamadı 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Alî Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 
Üye 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 
Üye 

Başkanvekili ve 
Bu Raporda Sözcü 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

ü y e 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

İmzada Bulunamadı 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

ü y e 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. Kars Milletvekilli Musa Ogün'ün, Dışişleri Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi (417) 

BAŞKAN — Gündemimizin 6 HCI sırasında ko
misyonlardan istifa önergeleri vardır; ayrı ayrı bilgi
lerinize sunmak üzere okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Dışişleri Komisyon Üyeliğin

den çekildiğimi arz ederim. 
Musa Öğün 

Kars 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Kastamonu Milletvekili Hüseyin Sabri Kes
kin'in, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonundan 
çekildiğine dair önergesi (4/8) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Tarım Orman ve Köy İşleri 
Komisyonu üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. 
Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

Sabri Keskin 
Kasifcamonu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

D) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İh 
gili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yetki Kanunu Tasarısının görüşmelerine bugünkü 
birleşimde başlanılmasına dair Danışma Kurulu öne
risi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır; okutup oylarınıza sunacağım. 

No. : 14 

DANIŞMA KURULUNUN ÖNERİSİ 

24.4.1984 
Danışma Kurulunun 24.4.1984 Salı günü yaptığı 

toplantıda aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına 
sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Turan Bayezit 
HP Grubu Görevlisi 
(Genel Kurulda sözlü açıklama hakkı saklı kala

rak.) 

Pertev Aşçıoğlu 
ANAP Grubu 

Başkanvekili 

Mustafa Çorapçıoğlu 
MDP Grubu 

Görevlisi 

öneri : 23.4.1984 tarihli gündemin Kanun Tasan 
ve Teklifleriyle Komisyonlardan gelen Diğer İşler 
Kısmının 2 nci sırasındaki 37 sıra saydı, Memurlar 
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ve Diğer 'Kamu Görevlileriyle ilgili Bazı Kanunlar
da Değişiklik Yapılması Hakkında. Yetki Kanunu Ta
sarısının görüşmelerine bugünkü Birleşimde başlan
ması önerilmiştir, 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bu önerisi hak
kında konuşmak isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Devletin 
pancar ekicisine gecikme zammı ödemesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı 1. Kaya Erdem'in cevabı 
(6/45) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kıs
mına geçiyoruz. 

Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Devletin pan
car ekicisine gecikme zammı ödemesine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesinin görüşülmesine başlı
yoruz. 

Sayın Yusuf Demir?.. Burada. 
\Sayın Bakan?... Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir 

Pancar ekici ve yetiştiricisine, pancarını fabrika
nın kantarına teslim ettiğinden itibaren en geç bir ay 
içinde parasının ödenmediği takdirde, Devletin pan
car ekicisine gecikme zammı ödemesini uygun bu
lur musunuz?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
(DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-

DTMİCISI î. KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, pancar çiftçisinin teslim 
ettiği ürünlerin bedelinin, teslim edildiği tarihi takip 
eden bir ay içerisinde ödenmemesi halinde ek bir ge
cikme zammının ödenip ödenmeyeceği konusunda 
sayın milletvekili arkadaşımız Hükümetten bilgi al
mak ister. Bu konuda açıklamada bulunmak istiyo
rum. 

Pancar çiftçisi ürününü bir bölgedeki kantara 
teslim ettiği zaman, bu işle yakın (ilgisi olan arkadaş
larımın da bildiği gibi, tahakkukun hemen yapılması 
ve ödeme imkânı söz konusu değildir. Çünkü çift
çinin alacağı, o kantara teslim edilmesi gereken pan

carın; hepsi toplanmadan, yani o bölgedeki bütün 
çiftçilerin ürünleri teslim edildikten sonra, oradaki 
pancarın içerisindeki şeker nispeti göz önüne alınmak 
suretiyle ancak tespit edilebilmektedir. Bu bakımdan 
ödeme de bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren 
mümkün oluyor. 

Gecikme hallinde belirli bir gecikme faizinin 
ödenmesine taraftarız ve hatta bu sene de uygulama 
bu şekilde yapıldı; pancar çif'tiçisinin gecikmiş olan 
pancar bedellerine, belirli bir tarihten sonra geçecek 
müddet için, aylık yüzde 3 oranında faiz tahakkuku
na da gidildi ve bu şekilde ödeme yapıldı. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Ziraat 

Bankasının kredi politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı İ. Kaya Erdem'in cevabı (6/44) 

BAŞKAN — Gündemimizde fazıla sözlü soru ol
madığından, müsaadenizle Sayın Yusuf Demir'in di
ğer sözlü sorusunu da okutuyorum; Sayın Bakan 
cevaplandıracaklar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki Sorumun Sayın Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir 

Nüfusumuzun, yüzde 70'e yakını köylü ve çiftçi
dir. Tarımla uğraşır. Bunun için de, yurdumuzda; 
ziraatçiler için Ziraat Bankası kurulmuştur ve vardır. 
Köylümüz bu bankanın adının değiştirilmesini, sitem
li olarak istemektedirler. Zira bu ıbanfca, «Ziraatçı
nın değil, ticaretçinin bankası durumundadır» der
ler. 

Bir ticaret erbabı, Ziraat Bankasına gider ve 10 
dakika içinde, iki imza ile, yüzbinleri çeker, alır gi
der. Ya bu işlem köylüye, ziraatçiye gelince, çok 
çok değişik, binbir zorluklar, formaliteler, bugün git 
yarın gel, köyde hayvanı mı var, tarlası mı var, 
muhtar gelsin, yok ilçeden tanınmış isimler gelsin; 
alacağı, 10 ilâ 50 bin arasında, köylünün burnundan 
gelir. 
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1. Bunlar ne zaman bitecek? köylümüzün bir 
dönüm sulak tarlası yarım milyon lira değerinde ol
duğuna göre, ıbu parayı, günü gelince ödeyecek mi, 
yoksa yurt dışına mı kaçıracak? Köylümüz, çiftçi
miz, bankaya; muhtarla, 'hüviyetiyle girdiğinde 10 
dakikada, yüzbin lira çekebilecek duruma ne zaman 
gelecek? 

2. Ziraat Bankasının kuruluş amacının köylü 
ve çiftçiyi desteklemek olduğu açıktır. Buna karşı
lık 'bankanın uzun zamandanberi ticarî faaliyetleri ve 
tüccara destek sağladığı ve kaynak akıttığı ileri sü
rülmektedir. Ziraat Bankasının kuruluş amacına uy
gun bir faaliyet içine sokulması için ne gibi tedbir
ler düşünmektesiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI t. KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Ziraat Bankasının çift
çiye verdiği kredilerde müşkülatla karşılaşıldığı ve 
özellikle miktar itibarıyla ticarî sektöre daha fazla 
ağırlık verildiği iddiası söz konusu edilmektedir. 'Bu 
genel olarak basın da dahil /birçok yerlerde söylenil-
mektedir; fakat gerçek tamamen değişik. Ziraat Ban
kası büyük ağırlıkla tarım sektörüne kredi vermek
tedir ve ticarî sahaya verdiği kredilerde de daha çok 
tarım sektörüyle alakalı olan ürünlerin işlenmesi, de
ğerlendir ilmesi ve ihracatına ağırlık vermekte. Bu
nu bir ilki örnekle size arz etmek istiyorum. 

Ziraat 'Bankasının toplam verdiği krediler içerisin
de yıllar itiibariyle tarım sektörüne ve ticarî sektöre 
verdiği kredilerin durum ve oranları şöyle; 19'80 yı
lında 279 milyar liralık kredi vermiş; bunun 62 mil
yarı ticarî sektör, 217 milyarı tarım sektörünedir. 
Oran, yüzde 77,7 "tarım sektörü, yüzde 22,3 ticarî 
sektördür. 

1981 yılı; 451 milyar liralık kredinin 363 milyarı 
tarım sektörü, 88 milyarı ticarî sektördür. Oran; 
yüzde 80'i tarım sektörü, yüzde 19,6'sı ticarî sektör
dür. 

1982 yılı; 475 milyar liralık kredinin 373 milyarı 
tarım sektörü, 102 milyarı ticarî sektördür. Oran; 
yüzde 78'ı tarım, yüzde 21'i ticarî sektördür. 

1983 yılı; 670 milyarın 554 milyarı yüzde 83 ora
nında tarım sektörü, 116 milyar, yüzde 17 oranında 
ticarî sektördür. 

Bu da gösteriyor ki, Ziraat Bankası tarım sek
törüne çok büyük ağırlık vermektedir. Sayın millet
vekili arkadaşımızın özellikle krediyi alırken işle- , 

min süratli yapılmadığı, birtakım belgeler istendiği 
ve formaliteler dolayısıyla uzun zaman aldığı konu
sundaki şikâyetleri tana da, Hükümete de intikal et
miş şikâyetlerdir.* Bu konuda yalnız Ziraat Bankasın
da değil, biliyorsunuz muhtelif devlet dairelerinde 
bürokrasi konusunda hepimizin şikâyeti vardır. Yü
ce Meclis bu konuda bir kanunla Hükümete yetki 
vermiştir; süratli karar ve 'bürokraside teu gibi engel
lerin ortadan kaldırılması konusundadır. Ziraat Ban
kası tarım sektöründe çiftçiye verdiği kredilerde sü
ratle ve kısa zamanda en az formaliteyle bu işlerin 
halli konusunda çalışmalarını ilerletmektedir, kolay
lıklar da bu yöndedir ve çalışmalar sonuçlanmakta
dır. İleride tahmin ediyorum bu konudaki şikâyetler 
daha azalacaktır ve inşallah tamamen de yok etme
ye kararlıyız. 

Arz ederim. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Yusuf Demir, Sayın Bakanın verdiği bilgi 

üzerine yapacağınız açıklama var mı? 
YUSUF DEMİR (UŞAK) — Kısa bir açıkla

mam olacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın Başkan ve de

ğerli milletvekili arkadaşlarım; sorumu cevaplayan 
Sayın Başbakan Yardımcımıza teşekkür eder, hepinizi 
saygı ile selamlarım. 

Çiftçi ve köylü vatandaşlarımızın en toüyük dert
lerinden, şikâyetlerinden birisi de, Ziraat Bankasının 
yeterii krediyi vermediği gibi verdiklerini de çok zor
luklarla ve formalitelerle vermesidir. /Bu zorlukların 
giderilmesiyle vatandaşlarımıza kolaylıkların sağlan
masını, işlerin basitleştirilmesini Sayın öza'l Hükü
metinden bekliyoruz. Zira; Sayın Başbakanımız, Hü
kümet Programında da, «Devlet dairelerindeki kırta
siyeciliğin kaldırılacağını veya azaltılacağını» söyle
mişlerdi. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
son günlerde yapılan zamlara ve Yükseköğretim Ku
rulunun yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/52) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 üncü sırasında, 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, son günler-
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de yapılan zamlara ve YüJkselköğretim Kurulunun 
yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Batumlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

V. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

/. — Cemal Kılıç, Mülazım Deniz ve Fatma Çift
çi'ye Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun Taşanları ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu, (J/456, 1/457, 1/458) (S. Sayısı : 
36) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
na geçiyoruz: 

1 inci sıradaki 36 sıra sayılı, Cemal Kılıç, Müla
zım Deniz ve Fatma Çiftçi'ye Vatanî Hizmet Terti
binden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarı
sının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okunması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştar. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Cemal Kılıç, MUIazim Deniz ve Fatma Çiftçi'ye 
Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hak

kında Kanun Tasarısı. 

MAlDİDE 1. — Ardahan 1899 doğumlu İbrahim 
Oğlu Cemal Kılıç, Ahısha 1319 doğumlu Kurban 
Oğlu Mülazim Deniz ve Posof 1313 doğumlu Mu
rat kızı Fatma Çiftçi'ye hayatta bulundukları sürece 
15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine 
göre, Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — 1 imci madde üzerinde söz almak 
listeyen var mı? Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımını takip eden 

aybaşında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 36 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

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

ve Gümrük Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum): Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve tasarı Ka
nunlaşmıştır. 

2. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile 
İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu^ (1/459) (S. Sayısı: 37) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, biraz evvel 
alınan karar gereğince, Gündemimizin ikinci sıra
sındaki 37 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Gö
revlileri ile İlgili İBazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının görüşlme-
lerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
iRaporun okunmasını isteyenler... istemeyenler... 

Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde grupları adına söz iste

yenleri sırasıyla okuyorum: 
Birinci sırada, MDP adına Ahmet Sarp; İkinci 

sırada, HP adına Cahit Tutum; Üçüncü sırada, 
ANAP adına İlhan Aşkın. 

Şahısları adına söz isteyenleri okuyorum: 
Birinci sırada, Özer Gürbüz; İkinci sırada, Tür

kan Arıkan. 
MDP Grubu adına Sayın Ahmet Sarp; buyurun 

efendim. 
MDP GRUBU ADINA AHMET SARP (Diyar

bakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Me
murlar ve Diğer Kamu Görevlileriyle İlgili Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yetki Ka
nunu Tasarısı için Milliyetçi Demokrasi Partisi adı
na görüşlerimizi belirtmek üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. 

(1). 37 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Başta Sayın Başkan olmalk üzere, siz değerli mil-
İefvekitllerini en derin saygılarımla selamlarım. 

Bugün görüştüğümüz konu fevkalade önemli bir 
konudur. Bu konu, memurları ve diğer kamu gö
revlilerini ilgilendirmektedir. Şu anda Türkiye'de, 
toplumumuzda 1,5 milyon mertebesinde memur ve 
diğer kamu görevlileri, 600 (bin de emegkli dul ve ye
tim olmak üzere 2 milyon 100 bin vatandaşımızı il
gilendiren tbir konuyu görüşmekteyiz. Bu konu aile
leriyle beraber 9-10 milyon kişiyi ilgilendirmektedir. 
Demek İki, nüfusumuzun takriben ıbeşte birini ilgilen
diren bir konu üzerinde görüşüyoruz. 

Yüksek (malumları olduğu üzere, toplumumuzda 
tüccar, sanayici, çiftçi, esnaf ve sanatkâr, işçi, me
mur ve 'bunların emeklileri vardır. Bu grupların 
ürettiği mal ve hizmetler serbest piyasada karşılığını 
bulur; ama, Devlette çalışan bir kesim var. Devlette 
çalışan kesimin bir kısmı memur ve diğer kamu gö
revlileri, diğer kısmı ise 'işçilerdir, işçiler biliyorsu
nuz toplusözleşmelerle malî ve sosyal haklarını ga
ranti altına alırlar ve pazarlık düzeni çalışmafctadır. 
Memurların ise, sosyal ve malî hakları ve diğer ata
ma, nakil, diğer hak ve vazifelerini gösteren hususlar 
kanunlarla belirlenir. Yüksek malumlarınız olduğu 
üzere, bunların grev ve toplusözleşme hakkı yoktur. 
O halde bu 2 milyon 100 bin kişinin malî ve sosyal 
haklan Yüce Meclîsin kararını (gerektiren bir husus
tur. 

Biz esasında Milliyetçi Demikrasi Partisi olarak, 
Özellikle memurların atanmaları, nitelikleri, hak ve 
vazifeleri hakkındaki hususların kanun kuvvetinde 
kararnamelerle tedvin edilmesine taraftar değiliz. 
Ama aylıklar ve ödenekler hususunda fevkalade acil 
bir durum var. Şimdi bu acil durumu yüksek 'bilgi
lerinize arz etmek istiyorum. 

Nedir acil durum. Biliyorsunuz ki, asgarî ücretin 
tavanı yükseltilmiştir. Bu ne demektir? Bu Şu demek
tir: Türkiye'de şu anda çalışan 250 ilâ 300 bin me-' 
mur, yani 15 inci derecede, 14 üncü derecede, 13 ün
cü derecede ve 12 nci derecede çalışanlar 1 Nisan 
dan litibaren eşit maaş almaktadırlar. O halde 250 
- 300 bin memur bir huzursuzluk 'içindedir. Çünkü, 
10 yıl çalışan tbir kimse ile bugün işe giren bir kim
se aynı maaşı almak durumundadır. IBu ne zaman 
olmuştur? yeni olmuştur, bir ay evvel olmuştur. O 
halde bu huzursuzluğu gidermek Yüoe Meclisin gö
revidir. Hükümet de herhalde bu sıkıntıyı hissederek 
<bu konuyu gündeme acele olarak getirmiştir, 

Acil olan diğer bir konu1: 1 Ocak 1984'den son
ra ilk üç ay içinde fiyat artışları fevkalade önemli bir 
şekilde gelişmektedir. Nedir bu fiyat artışları? Fiyat 
artışları; 5+3 + 3, 6; yani toplam l!lJ6Hık bir artış 
göstermiştir üç ay içinde. Tabiî, bunları aritmetik 
olarak toplamak da doğru değildir. Esasında bu ar
tış daha fazladır, çünkü bu rakamların mürekkep fai
zini almak icap eder. Halbuki yüksek malumlarınız 
olduğu üzere, 1984 Yılı Bütçesinde öngörülen enflas
yon oranı yüzde 25 tir. Memurlara, yani bu mevzu
bahis olan memur ve diğer kamu görevlilerine ise, 
1985 yılı içinde yüzde 22 ila yüzde 25 mertebesinde 
bir zam öngörülmüştür. 

Şimdi, üç aylık uygulamalar /göstermektedir ki, 
enflasyon oranı 3 ayda yüzde 12 mertebesinde olursa, 
ay başına ortalama yüzde 4 düştüğüne göre, bu bir 
yılda yüzde 4 X 12 = yüzde 48 oranında değil daha 
fazladır; çünkü bunun mürekkep faizînide dikkate 
almak lazımdır. O zaman bu oran yüzde 60 merte
besinde olur. Bu, hesaplarla böyle tespit edilir. O 
halde bu 3 aylık trent şunu gösteriyor: Memurlara 
verilen yüzde 22 ilâ yüzde 25 oranındaki zam maa
lesef bu enflasyon oranını karşılamayacaktır. O hal
de bu acil bir meseledir ve bu konuda tedbir almak 
icap eder. 

Meselenin müstacel olmasını icap ettiren diğer 
bir konu da şudur: Mahallî seçimlerden sonra yeni 
zamlar gelmiştir. Sayın milletvekilleri, zam yapılır 
ama, hepiniz geçmiş uygulamaları bilirsiniz, enflas
yon oranında zam yapılır. Yani Hükümet bu yıl enf
lasyon oranının ne olacağını önceden öngörür, zamlar 
da umumiyetle beş aşağı beş yukarı bu mertebede 
yapılır. 1984 yılı için öngörülen zam oranı yüzde 25' 
tir. O halde mahallî seçimlerden sonra yapılan zam
ların yüzde 25-30 olması mantıkidir; fakat görüyo
ruz ki, özellikle bu kesimin en zaruri ihtiyaçları olan 
bazı maddelere yapılan zamlar bu oranın fevkalade 
üzerindedir. Mesela ekmeğe yapılan zam yüzde 33, 
şekere yüzde 40, çaya yüzde 50, ulaşımda bilhassa 
istanbul'da köprü ve deniz yollan geçiş ücretlerine 
yapılan zam yüzde 100 mertebesindedir. Şimdi Hü
kümet enflasyon oranını öngörüyor; ama öngördü
ğü enflasyon oranının 4 katı kadar zamlar yapıyor. 
Bunlar da bu kesimi fevkalade sıkıntıya sokan hu
suslardır. 

Şimdi işin müstacel olması hususunu bu şekilde 
izah ettikten sonra, memurların bugünkü durumu
na gelelim. 1 Ocak 1984 tarihinden sonra yapılan 
şeyleri arz ettim. Memurların 1 Ocak 1984'deki du
rumları ne idi? 
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(Hepinizin malumu olduğu üzere 1978 yıllarında 
enflasyon şaha kalkmıştır ve 1978 - 1979 yıllarında, 
Hükümet Programında da belirtildiği üzere, bu kesi
min, yani memurların ve diğer dar ve sabit gelirlilerin 
satın alma güçlerinde yüzde 50 azalma olmuştur. Bu 
konu Hükümet Programında var. O halde, 1978 yı
lını memurların satın alma gücü olarak 100 kabul 
eder isek, demek ki 1979 sonunda memurların satın 
alma güçleri 50'ye inmiş. Sonra ne olmuş? 

1980 yılında enflasyon oranı yüzde 107 memur
lar ve diğer kamu görevlileri için öngörülen zam 
ise yüzde 35-40 mertebesinde; ne yapıyor o zaman? 
Tekrar satın alma gücü 1980 yılında da yine bir 
hayli geriliyor. Ne kadar geriliyor? '1979 sonunda 50' 
ye gerilemişti, yüzde 15 daha geriliyor, 35'e iniyor; 
yani 1978 'başında 100 olan satun alma gücü 35'e 
iniyor. 

iSonra, 1981 yılında Hükümetin öngördüğü enflas
yon oranı yüzde 35, gerçekleşen enflasyon oranı 
yüzde 35; bir değişiklik yok, memurların durumun
da bir değişiklik olmuyor demektir ve satın alma 
güçleri 35'te kalıyor demektir o zaman. 

1982'de öngörülen enflasyon oranı yüzde '25, me
murlara verilen zam oranı yüzde 25; o halde yine 
bir değişiklik yok, yani düzelme yok; ama kötüleş
me de yolk ve satın alma gücü 35'te duruyor. 

1983 yılına geliyoruz: 1983 yılında öngörülen 
enflasyon oranı yüzde 20, memurlar için öngörülen 
zam yüzde 20 mertebesiride; ama yüksek malumla
rınız olduğu üzere, Hükümet Programının okunma
sı sırasında da Hükümet Programının içinde belirtil
diği gibi, 1983 yılı enflasyon beklentisinin yüzde 40 
olduğu Sayın Başbakan tarafından ifade edilmiştir. 
Bu varsayımı kabul edersek, o zaman ne olmuş olu
yor? 1983 yılında da yine bu kesimin satın alma gü
cünde bir azalma oluyor. Bu da yüzde 5 mertebesin
dedir ve satın alma gücü 30'a iniyor. 

Sayın milletvekilleri, özetlersek: 1978 yılı başın
da bu kesimin satın alma gücünü 100 varsayarsak 
1984 yılı başında bu satın alma gücü 30 oluyor. O 
halde satın alma gücünde 1984 yılı başında yüzde 70 
oranında bir azalma var. 

Hükümet bu kesimi bu şekilde teslim almış olu
yor. Bunu daha müşahhas bir misalle izah etmek is
tersek, ki ne demektir satın alma gücünün 100'den 
30'a inmesi? Bu halk tabiriyle şöyle demektir: Ke
mer genişliği 100 santim olan birisinin kemerinin 70 
santim kısılması ve 30 santimin içine girmesi demek
tir. Memurların durumu 1 Ocak 1984'te bu şekilde 
belirmiş oluyor. 
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Sayın Başbakanın, son üç gündür bir gazetedeki 
beyanatlarına göre, memurların malî durumlarını 
bugünkü durumundan daha iyiye götürücü tedbirler 
üzerinde durduğu anlaşılıyor. Yani anladığım kada
rıyla eski 100'den 30'a inme konusunda henüz bir 
şey düşünülmüyor. 

(Memurların durumu malî bakımdan böyle. Ge
lelim fert başına düşen millî gelir meselesine. 

Yİne 1978 ve 1984 yıllarını esas alacağım. Türki
ye'de 1978 yılında ortalama olarak bir kişiye düşen 
gayri safi Millî Hasıla 4 900 Türk Lirasıdır. Ne ol
muş? 1979 ve 1980'de düşmüş, 4 600 liraya kadar 
düşmüş. 1981'de artmaya başlamış ve 1984 yılı Ocak 
ayında bu rakam yine 4 900'e yaklaşmış. Ne demek 
da 181 X 10° Kwh; 129 m. yükseklikteki Karakale 
oluyor o zaman? Demek ki Türkiye 6 yılda fert ba
şına gayrî safî millî hâsıla bakımından yerinde say
mış oluyor. O halde ne oluyor? 1978 yılındaki refah 
seviyesi ne ise, 1984'de de odur. Demek ki, Türkiye' 
de bütün toplum gruplarında herkesin durumu - 1984 
başındaki durumu - 1978'dekine eşit olmalı. Eğer 
herhangi bir kesim 197ı8'deki durumdan çok aşağı 
inmişse, o kesim mağdur olmuş demektir; eğer art-
mışsa, o kesim iyi durumda demektir. 

Şimdi konumuz memur ve diğer kamu görevli
leri olduğuna göre, biraz evvel arz ettiğim bilgilerin 
ışığı altında şunu görüyoruz; 

Bu memur ve diğer kamu görevlilerinin; 1978'de 
100 puanlık satın alma güçleri 1984'de 30 puana düş
müş; demek ki fevkalade mağdur olmuşlar, fevka-
la'de içler acısı bir durumdur bu. Bunu bilhassa be
lirtmek isterim efendim. 

Şimdi, bu işin çaresi nedir? Tabiî adil olan hu
sus, 30'a düşen satın alma gücünü 100'e çıkarmak
tır; ama bu öyle kolay bir iş değildir, fevkalade zor 
bir konudur. 

ıBu ne demdktir; bunu kısaca şöyle izah edeyim: 
Şu anda Türkiyemizin devlet bütçesi 3 trilyon 250 
milyar liradır. Bunun personele giden kısmı 840 mil
yar lira tutmaktadır. 840 milyar liranın ne olması la
zım 30 puanlık satın alma gücünü 100 puana çıkar
mak için? Demek ki takriben 1,6 trilyon lira, bütçe
de ilave para bulmak lazım; bu yalnız genel bütçe ve 
katma bütçeli idareler için. Ayrıca, biliyorsunuz Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri var, onlar da zaten bu ya
sa tasarısının içine giriyor. Onlara olan ihtiyaçsa 800 
milyar lira civarında oluyor; 1,6 + 800 = 2,4 tril
yon yapıyor. Emeklilere ait kısmı 400 milyar lira ile 
birlikte 2,8 trilyon lira yapıyor. Bu tabiî öyle kolay 
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bir mesele değil. Bu kesimi rahatlatmak için yine sağ
lam kaynaklara başvurmak lazım; yani Merkez Ban
kası kaynaklarıyla bu kesimi rahatlatmak kendimizi 
kandırmak olur, çünkü Merkez Bankasına müracaat 
enflasyonu artırır; bunu biliyoruz. 

O halde 30'dan 100'e çıkmak çok zor. 30'u mu
hafaza etmek fevkalade önemli, esas olarak 30 satın 
alma gücünü muhafaza etmek lazım. 30 satın alma 
gücünü muhafaza etmek demek, 1 Ocak 1984'deki 
satın alma gücünü sene sonunda da korumak demek
tir. Bu konu nasıl olur, nasıl halledilir? Sayın Hü
kümet, programında, hemen güvenoyu aldığı gün, 
tasarrufları enflasyondan korumak için tedbir getir
miştir. Nedir bu tedbir? Tasarruflara '1983 yılı son
larında yüzde 32 net faiz verilmekte idi; Hükümet 
enflasyon oranının yüzde 40'a çıkması ihtimalini 
dikkate alarak yüzde 32 net faizi yüzde 52'ye çıkar
dı biliyorsunuz. Niçin? Çünkü, tasarruf mevduatı 
düşüyordu, tasarruf mevduatını artırmak için ve ta
sarruf sahiplerinin tasarruflarını enflasyon denen 
canavardan korumak için faiz yüzde 32'den yüzde 
52'ye çıktı. Enflasyon yüzde 40 mertebesinde olursa 
demek ki bunlar yüzde 12 mertebesinde bir gelir sağ
lamış olacaktır. 

Sayın Hükümet tasarruf mevduatı sahiplerine na
sıl böyle koruyucu bir tedbir getiriyor ise, aynı şe
kilde memur ve diğer kamu görevlilerine de benzeri 
bir uygulama yapabilirdi; ama bu konuda geç kal
mıştır. Bunun mertebesi de o olmalıydı; yani nasıl 
tasarruf faizi yüzde 32Men yüzde 52'ye çıkıyorsa, 
memurlar için de yine buna benzer bir model gelişti
rebilirdi; ama hiçbir şey yapmadı diyemeyiz. Ne 
yaptı? Faturalı yaşam denen 'bir model geliştirildi; 
vergi iadesi meselesi; fakat bunun mertebesi yüzde 
3 - 5'lerde kalıyor. Yani öngörülen yüzde 25 enflas
yonun üzerine yüzde 5'lik bir rahatlama, ki yüzde 
30 mertebesinde kalır. Halbuki biraz evvel arz etti
ğim gibi... 

BAŞKAN — Sayın Sarp, sürenizin dolmasına iki 
dakika kaldı. 

AHMET SARP (Devamla) — Peki efendim, 
toparlıyorum. 

Evet, böyle bir model getirilebilir. 
Şimdi, 'bu nereden verilecek; sağlam kaynak var 

mı? Vardır. Sayın 'Maliye ve Gümrük Bakanı, geçen 
günlerde, bu Yüce Meclis kürsüsünden hitap ederken 
'demişlerdi ki : «Vergi gelirlerinde yüzde 60 - 70'e 
varan büyük artışlar tahakkuk etmektedir.» Yine Sa
yın Başbakan Yardımcısı Bütçe Komisyonunda iza

hat verirken bütçenin denk olacağını ifade ettiler.. Yi
ne Sayın Başbakanın, bir gazetedeki beyanatına gö
re bütçe denk olacaktır. Halbuki bütçede 1 trilyona 
yakın açık düşünülüyordu. IDemek ki bu kaldırıla-
biliyor. 

Ayrıca, yine Sayın Başbakan Yardımcısı OECD 
ülkelerinde yüzde 2,5 - 3 oranında, yani millî gelirin 
yüzde '2,5 - 3 oranında bir bütçe açığının pek mühim 
olmadığını ifade ettiler. Bütün bu söylenenlerin ışı
ğı altında bu kesime sağlam kaynaklardan birşeyler 
verebilir ve bu ıtasarruflara öngörülen metrebede 
olabilir kanaatindeyim. 

Ayrıca bu konuda diğer temennilerimiz şöyle : 
Türkiye'de memur ve diğer kamu görevlileri için 

parasal bir protokol getirilmelidir, yani piramitler 
silindir haline gelmiştir. Piramitlerin yeniden düzen
lenmesi icap eder. Parasal hiyerarşik düzenin yeniden 
düzenlenmesi lazım. (En az maaş alanla en çok maaş 
alan arasında 10 katı fark vardı 1970 yılında; bu 
3,8'e düşmüştür; bunun düzeltilmesi lazım. 

Göstergeler asgarî ücretin fonksiyonu olarak dü
zenlenmelidir. 

Ayrıca, yakacak yardımı diye bir yardım veril
mektedir biliyorsunuz; bu, yakıt fiyatlarının fonksi
yonu olmalıdır. 1977 yılında yakacak yardımı bin 
lira olarak yapılmıştı. O zaman bir litre fuel-oil 5 
lira idi; şimdi İse bir litre fuel-oil 75 liradır. Yani 15 
katı artmış oluyor. Halbuki yakacak yardımı 7 500 
lira. Demek ki, onun da 15 bin liraya çıkarılması 
icap eder. Bu da geri kalmış. Bunu yakacak fiyatla
rına bağlamak lazım. 

Emeklilerin durumu daha da içler acısıdır. Çünkü, 
emeklilerin durumu şöyledir: Çalışan bir kimse ile 
emekli olan bir kimse arasında yüzde 20-30 merte
besinde bir düşüklük öngörülüyordu 1970 yıllarında. 
Bilahara, çalışan memurlara yan ödemeler, iş güçlü
ğü, iş riski, temininde güçlük zammı, özel hizmet 
tazminatı gibi zamlar, ayrıca lojman gibi tahsisler 
verilince, çalışan memurun durumu emekliye naza
ran ilki katı mertebesine çıktı. Yani çalışırken 100 
alan memurun emekli olduğunda 70-80 alması icap 
ederken, şimdi çalışan 100 alırken, emekli olduğun
da bu oran 40-50 arasına düşmüş oluyor ki, bu den
ge de bozulmuştur. Bu dengenin de ıslahı icap eder. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vaktinizi is
raf ettim. Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için 
hepinize saygılar sunarım. 

Teşekkür öderim. (Alkışlar), 
BAŞKAN — Teşekkür ederim ıSayın Sarp. 
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Halkçı Parti Grubu adına Sayın Cahit Tutum; 
buyurunuz efendim. (HP sıralarından alkışlar). 

HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke
sir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Halkçı 
Parti Grubu adına .görüşlerimizi sunmak üzere hu-
zurlarınızdayız. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli üyeler, şu anda görüşmekte olduğumuz 
kanun tasarısı, kamuoyuna bir zam tasarısı olarak 
sunulmuştur. Oysa biraz sonra ispatlamaya çalışaca
ğım gibi bu gerçek anlamda bir zam tasarısı değildir. 
Biz Halkçı Parti olarak ımemura zammın her türlü
süne destekçiyiz. Bu bakımdan zammı öngören bir 
girişimi elbette ki alkışlarız. Ancak, 'bizim teşhisimiz 
•'bu tasarının gerçek anlamda toir zam tasarısı olma
dığı ve dağın doğura doğura bir fare doğuracağı 
endişesidir. 

Bu zam, kamuoyuna yansıdığı ölçüde eğer yüz
de 5 civarında olacaksa, bunun gerçekten bir zam 
tasarısı olmadığı ve bir paravana olarak huzurunuza 
getirilmiş olduğu görülür.. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 
yetki kanunu, 'Sayın Özal Hükümetinin Meclise sun
duğu, bir hesaba göre, 3 üncü yetki kanunudur; ta
biî çerçeve kanunu niteliğinde Bakanlar Kuruluna 
büyük yetki devreden çerçeve kanunlarını saymaz
sak; onları katarsak bu 16 ncı yetki kanunu niteliğin
de olmaktadır; ama kanun gücünde kararname çı
karma yetkisini isteyen yetki kanunlarının 3 üncü-
süyle karşı karşıyayız. Anayasa hukukumuza kanun 
hükmünde kararnamenin (girdiği 1971 'den bu yana 
13 yıl geçmiş bulunmaktadır. IBU süre İçinde çeşitli 
hükümetler 5 adet yetki kanununu Meclislerden ge
çirmişlerdir. öyle anlaşılmaktadır ki, Sayın Özal Hü
kümeti 4 aylık süre içinde geçmiş 10 yılın rekorunu 
kırmak üzeredir. Aslında 'bu rekor, 'Sayın Özal Hü
kümetinin ve iktidarın yönetim anlayışını ortaya koy
maktadır. Bu anlayışın toplumumuza neleri getirip, 
neleri götüreceğini söylemek ise muhalefet olarak 'bi
zim ödevimizdir. 

Çok.değerli üyeler, önce muhtemel bir tereddütü 
başlangıçta gidermek istiyorum. Bilindiği gibi, biz 
Halkçı Parti olarak kanun kuvvetinde kararname çı
karma isteği ile Meclise sunulan yetki kanunları kar
şısında olağanüstü duyarlılık göstermekteyiz. Ancak, 
bu duyarlılığımız, kanun hükmünde kararname mü
essesesine karşı olduğumuz anlamında yorumlanma
malıdır. Bununla birlikte biz, -kanun hükmünde ka
rarname müessesesinin amacına uygun bir işlerlik 
kazandırılması için yeniden ele alınması gerektiğine 

de inanıyoruz. Bize göre, 1982 Anayasasında yer 
alan şekliyle ve özellikle bugüne kadarki uygulama
ları ile bu müessese yürütme ve yasama dengesi için
de |am yerine oturmamıştır. Bununla birlikte, bu
günkü şekliyle de olsa basiretle kullanıldığı takdirde 
olumlu sonuçlar doğurabileceğine de inanmaktayız. 

10 halde, Halkçı Parti olarak yetki kanunlarının 
nesine karşı çıkmaktayız? Bizim temel itirazımız iki 
noktada yoğunlaşmaktadır. Birincisi yetki kanunla
rının kullanılış amacı ve kullanılma alanıdır. İkinci
si ise, hükümete verilen yetkinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde denetlenme biçimidir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi birinci nokta üze
rinde fikirlerimi arz etmek istiyorum. 

(Hükümetler kanun hükmünde kararname çıkar
ma yoluna niçin başvurmak isterler? Neden normal 
kanun çıkarma yolunu değil de istisnaî olması gere
ken bir yolu tercih ederler? Bunu iki gerekçe ile açık
lamak mümkündür: Birincisi, acil düzenleme ihtiya
cı ve bu ihtiyacın giderilmesi için Meclis mekanizma
sının ağır işlemekte olduğu iddiasıdır. Birinci gerek
çe budur, ikincisi ise, bazı konuların sınama - yanıl
ma yönetmiyle düzenlenmesinin daha yararlı olaca
ğı varsayımıdır. Aslında her iki durumda da yasama 
organının elverişsizliği, vurgulanmak istenmektedir. 

Şİmdi, bu açıdan yetki kanununa bakalım. Hükü
metin istediği nedir? Hükümet, memurların ve diğer 
kamu görevlilerinin çalışmalarında müessiriyeti ar : 

tınmak, malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler yap
mak için yetki istemektedir. Şu hale göre yetkinin 
hangi amaç için kullanılacağı bellidir. Bu amaç hiç 
kuşkusuz son derece ulvî bir amaçtır; ancak Hükü
met bu ulvî amaca varmak için neden kanun yolunu 
değil de kanun hükmünde kararname yolunu tercih 
ettiğini söylemiyor. Gerekçede (bunu 'bulmamız müm
kün değil. Hatta dahası var; Hükümet, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun hangi noktalarda ak
sadığını, neden değiştirilmesine gerek duyulduğunu 
da söylemiyor. Bu derece zayıf kaleme alınmış ve 
okuyanları bu derece hafife alan bir gerekçeye Türk 
hukuk tarihinde herhalde ender rastlansa gerek. 

Değerli üyeler, ikinci gerekçeye 'gelince: Bazı ko
nuların kanunla düzenlenmesinin pek elverişli olma
dığı 'iddiası. IBu varsayımın Hükümetçe pek içtenlik
le benimsendiği anlaşılmaktadır. Nitekim, Hükümet 
Sözcüsü Sayın Kaya Erdem Plan ve Bütçe Komis
yonunda bunu açık açık söylemiştir. Aslında Sayın 
Başbakanın kanun hükmünde kararname konusunda
ki temel yaklaşımı da bu doğrultudadır. Bir örnek 
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rermek istiyorum. 1982 yılının Haziran ayında Hü
kümet, Danışma 'Meclisinden kamu kurum ve kuru
luşlarının yeniden düzenlenmesi için yetki isterken 
o zaman Başbakan Yardımcısı olan Sayın Özal şöy
le demekteydi; aynen zabıtlardan okuyorum1: «Eğer 
imkân verilirse yapılacak iş çok basittir. Yapılmış 
çalışmaları bir kanun hükmünde kararnameyle yü
rürlüğe sokarız ve 'önümüzdeki devrede de efektifli-
ğini, faydalı olup olmadığını, hatalarını görürüz, bu 
imkânı da böylece bulmuş oluruz. Aksi takdirde KİT' 
ler hakkında kanun tasarısı hazırlayalım, Sayın Da
nışma Meclisine getirdim, yukarıya gitsin, orada da 
ayrıca müzakere edilsin; sizi temin ederim ki, bu ka
nun tasarısı önümüzdeki birbuçuk sendik programa 
yetişmeyecektir. Çünkü elimizde çok önemli başka 
tasarılar olacaktır. Halbuki bu işin daha evvelce tec
rübe edilip yapılmasında yarar vardır.» ifade budur. 

Aynı görüşleri İSayın özal Danışma Meclisi Ge
nel Kurulunda da, aynen yine şöyle dile getirmekte
dir: «Aslında bunun muhtelif kanunlar halinde bu
raya getirilmesinin şu mahzuru vardır: Eğer zama
nımız olsaydı uzun bir dönem içerisinde bunları ge
tirmemiz mümkün olurdu. Ama bu kanunların bu
ralarda İncelenmesi, arkasından Millî Güvenlik Kon
seyine götürülmesi, çok daha önemli bir şey söyleye
ceğim; bu kanunların birbiriyle koordineli olması 
lazım» demektedir. 

Şimdi, bu ifadelerde yer alan zaman darlığı ve 
Meclisin yükünün ağırlığı gibi gerekçeler bir yana 
bırakılırsa Sayın Özal demek istemektedir ki, yeni
den düzenleme konuları mahiyetleri icabı sınama 
yanılma yöntemiyle çözüme kavuşturulabilecek ko
nulardır; onun için bu konuları kanunla değil de, 
kanun hükmünde kararnameyle yerine getirmekte ya
rar vardır. 

Aslında o sırada hemen bir arkadaşımızın kendi
sine, geçmişte Devlet Memurları Kanununun kanun 
hükmünde kararnamelerle düzenlenmesinin ortaya 
çıkardığı tahripkâr sonuçlarına işaret ederek, «Ne 
diyeceği» sorulduğunda, Sayın Özal da - Yine za
bıtlardan aynen okuyorum - şöyle demektedir: 
«Tabiî personel rejimi de zor rejimlerden birisidir. 
(Bunu kabul etmek lazım. Maalesef personel reji
miyle ilgili olarak çıkan 657 sayılı Kanun çok hatalı 
bir şekilde çıkmıştı, o hatayı düzeltmek için de çıka
rılan kanun hükmündeki kararnamelere hemen ka
bahat bulmamak lazım. 657 sayılı Kanun maalesef 
aceleye getirilmiştir. Ben o tarihi çok iyi hatırlıyo
rum ve birtakım eksikliklerle çıkmıştır. Neticede o 
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eksikliklerin düzeltilmesi ancak kanun kuvvetinde 
birtakım kararnamelerle mümkün oldu ve düzeltil
di. Yani, onu da o kadar kötü görmemek lazım efen
dim.» 

Sayın üyeler, şimdi sizlere soruyorum ve insaf 
ile düşünmeye davet ediyorum: Eğer Sayın özal'ın 
bu yargısı doğru olsaydı, yani, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun kanun hükmünde kararnamder-
le düzeltildiği ve yoluna sokulduğu doğru olsaydı, 
aradan geçen sürede çıkarılan bir dizi düzenleme
lere ve şimdi de Sayın Hükümetinin 'Meclisimizden 
kararnamelerle düzenlemek için yetki istemesine ge
rek duyulur muydu? O halde yetki kanunununun, 
bize göre iki temel gerekçeden de yoksun olduğu an
laşılmaktadır. Yani, ne zaman darlığı söz konusudur, 
ne Meclis mekanizmasının ağır işlemesi söz konusu
dur, ne de personel konularının kanun hükmünde 
kararnamelerle düzenlenmesinin daha uygun olduğu 
yolunda ileri sürülen görüşün 'geçerliliği söz konusu
dur; böyle olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

«Değerli milletvekilleri, kanun hükmünde kararna
melere karşı grubumuzun duyarlılığını artıran ikinci 
anaetken de, kararnamelerin Mecliste denetlenmesi 
güçlüğüdür. Uygulamada, Meclisi hukuken olmasa 
bile fiilen devre dışında bırakan bu denetim süreci 
iki şekilde aksaklıklar ortaya çıkarmaktadır. Birinci
si, kanun hükmünde kararnameler, Anayasanın açrie 
seçik emrine rağmen öncelik ve ivedilikle görüşüle-
ımîyor; çünkü, şu anda komisyonların gündeminde 
1972'den kalma kanun hükmünde kararnameler 
var. Eğer Plan ve Bütçe Komisyonunun gündemine 
bakarsanız bunları görebilirsiniz. Daha acısı 1972' 
den kalan kararnamelerin bir kısmı tamamen perso
nel konularıyla ilgili, Devlet Memurları Kanununun 
değiştirilmesine ilişkin kanun hükmünde kararname
lerdir, 

Şkndi bu durumda sorumluluk aslında Hüküme
te değil, Meclise düşüyor. Bizim teşhisimize göre bu
gün, eğer Meclisimiz ivedi olarak bir karar almazsa, 
hemen belirteyim 2 nci Meşrutiyet Döneminin Ka
nunu muvakkatlanni hatırlatan bir durumu kabul
lenmiş olacaktır. Aslında Meclis bu aşamada belki 
şunu söyleyebilir: «Çok zorunlu olmadıkça benden 
yeni yetkiler istemeyin, hde hde personel konusun
da hiç istemeyin; çünkü daha önce aynı konuda 
mevcut kararnameler var; bunları sonuçlandıralım» 
diyebilir. 

Denetim yönünden ikinci aksaklık İse, Meclisle
rin kanun hükmünde kararnameler üzerinde ne öl-
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çüde bir denetim icra edeceği konusunda bir açıklı
ğa varılamamış olmasından doğmaktadır. Kanun 
hükmünde kararnameler çoğu kez aynen onanmakta, 
değişiklikler ise madde ilavesi olmaktan çok, mev
cut maddelerde yapılan değişiklik şeklinde olmakta
dır. 

Bütün bu söylediklerimi özetlemem gerekirse di
yebiliriz ki, Hükümetin kanun hükmünde kararna
me yoluna başvurmak istemesinin ciddî bir gerekçe
si yoktur. 

Bu noktada konuya ışık tutabilecek bir görüşü, 
geçmişte, 'Meclis zabıtlarında kalmış bir görüşü dik
katlerinize sunmak istiyorum!: 

Yıl 1972; Türkiye Büyük Millet Meclisinde Dev
let Memurları Kanunuyla ilgili ilk defa 'bir yetki ka
nunu görüşülmektedir. O tarihte yetkiyi isteyen Erim 
Hükümetidir. 14 Nisan tarihli birleşimde büyük par
tilerden birinin grup sözcüsü Hükümete aynen şun
ları demektedir: «Bu kanun kuvvetinde kararname 
istemi karşısında önemli endişelere sahibiz. Bu endi
şelerimiz, ifade ettiğim ve mantığının tutarlı oldu
ğuna inandığım sistemin dışında, bugünkü sorumlu 
Hükümet erkânının müteaddit ısrariı taleplerimize 
rağmen, bunun karşısında neler yapacaksınız, bu 
model yerine hangi modeli ikame edeceksiniz ve bu 
saydığım prensiplerin dışında hangi personel pren
sipleriniz vardır? (Buna cevap bulmak mümkün değil
dir muhterem arkadaşlarım. Bugüne kadar hiç değil
se mümkün olmadı. Burada sorduk, encümenlerde 
sorduk, Senatoda sorduk; hatta kusura bakmazsanız 
verilen cevapları da son derece gayrî ciddî bulduğu
muzu üzülerek ifade edeceğim. Yapacağını bilme
dikten sonra, ne yapacağım tasalamadıktan sonra, 
hangi modeli, neyi inşa edeceği belli olmadıktan son
ra, 'bu yetkiyi niye istiyorsun? Bu yetkiyi vermekte 
hassas, bu yetkiyi münakaşa etmekte olan Parla
mento niçin haksız olsun? 

Şimdi soruyorum; ibu ifadelere acaba siz neleri 
ekleyebilirsiniz? 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda, «6 
aylık hazırlıklarımız var» dediler. Doğru ise neden 
bunları kanun halinde önümüze getirmemektedir? 

Değerli milletvekilleri, Hükümetin yetki istemiy
le ilgili genel tespitlerimizi kısaca şöyle arz ediyo
rum : 

1. Hükümet büyük bir olasılıkla palyatif birta
kım tedbirlerin peşindedir. Çünkü tasarının Plan ve 
Bütçe Komisyonundaki müzakeresi sırasında, Hükü
met adına konuşan Sayın Erdem bir soru üzerine, 

bu tasarının bir personel reformunu öngörmediğini 
açıkça belirtmiştir. O halde verilecek yetkiye daya
narak yapılacak düzenlemeler yine eskiden olduğu 
gibi soruna kıyısından köşesinden yaklaşacak, te
meldeki sorunlara eğilmeyecek tir. 

2. Hükümet nezrinde memurların malî ve sos
yal haklarını iyileştirme endişesi ikinci planda gözük
mektedir. Çünkü Hükümet münhasıran malî ve sos
yal hakları düzenlemek istediği altı adet personel 
kategorisini diğer memurlardan ayırmıştır. Böylece 
Silahlı Kuvvetler mensupları, mülkî idare amirleri, 
Devlet Denetleme Kurulu üyeleri, hâkim ve savcılar 
ve akademik personelin sadece ve sadece malî ve 
sosyal hakları düzenlenecek, buna karşılık geriye 
kalan bir milyon devlet memurunun yalnız ekono
mik statüsü değil öteki yönleri de düzenlenecektir. 
Eğer Hükümetin temel endişesi sosyal ve ekonomik 
hakları düzenlemek olsaydı, yetki isterken Devlet 
Memurları Kanununun malî ve sosyal haklarını dü
zenleyen maddeleriyle yetinirdi. 

3. Bugünkü Hükümetin elinde Meclisin önüne 
gelip yetki istemeye gerek kalmadan düzenleyebile
ceği malî ve sosyal haklar vardır. Bu haklar bugün 
memurun ücret parantezinin önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. 

örnek mi? tş güçlüğü zammı, iş riski zammı, 
eleman teminindeki güçlük zammı, malî sorumluluk 
tazminatı, yakacak zammı. 

Bütün bu ödemeleri artırmak için kanunla yetki 
istemeye gerek yoktur. Yalnız bir şey yapması gere
kir: Yılda bir kez tespit edilen bu zamları yeniden 
ve şimdi ele almak istiyorsa lütfen onu belirtsin biz 
de el kaldıralım; ama bunun dışında iş güçlüğü zam
mı, iş riski zammı ve eleman teminindeki güçlük 
zammını artırmayı vaat etmeden yeniden 1984 malî 
yılı için artırmayı vaat etmeden birtakım yetkiler 
istiyorsa elbette ki istih'famlar koyacağız. 

4. Hükümet, bir yandan personel reformu pe
şinde olmadığını belirtirken, öte yandan yaklaşık 260 
maddelik, yani hemen hemen mevcut kanunun ta
mamına ilişkin yetki istemektedir. Neden? Eğer hü
kümet aldığı yetkilerin tamamını değil de bir kısmını 
kullanacağım diyorsa, o zaman kullanabileceği ka
dar yetki istemelidir. 

5. Hükümet, yaklaşık 260 maddelik bir yetki 
isterken çözüm bekleyen bazı personel konularını da 
itina ile kapsam dışında tutmaktadır, örnek mi? 
İşçi-memur ayrımı. Örnek mi? Yüksek yöneticilik 
sorunu, örnek mi? Memurların temsili ve. örgütien-
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mesi. Örnek mi? İşçi emeklileri sorunu. Bu sorun
ların erteleneceğini Hükümet adeta peşinen ilan et
mektedir. 

6. Hükümet, memur hukukuna gelişigüzel mü
dahaleye hazırlanmaktadır. Çünkü, yetkisini somut 
ilkelere dayandırmamışür; metinde yer alan «etkin
liği artırmak, yeterli ve adil bir ücret seviyesi sağ
lamak, malî haklarda iyileştirmeler yapmak» ibare
leri somut ilkeler olmaktan çok, nihaî hedeflerdir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, çıkarılan kararname
lerin Yetki Kanununa da uygunluğunu denetleyece
ğine göre, acaba Meclis bu derece soyut ilkelerle na
sıl yetki kararnamelerini denetleyebilecektir? 

7. Hükümet, memur hukukunun aslî unsurlarını 
da kararnamelerle düzenleme yetkisi istemektedir. Bu 
yetki verilirken Meclisin bazı noktaları bilmesi hak
kı; Hükümetin, bu noktalarda Meclise açıklamada 
bulunması görevidir. 

Bu noktalardan bazılarını arz ediyorum : 
1. Hizmete giriş derecelerini yeniden saptaya

cak mısınız? Yeniden hizmet değerlendirmesi yapa
cak mısınız? Sonuçta geniş ölçekli bir intibak soru
nu yaratacak mısınız? 

2. Personel sisteminin temel taşları olan 3 kilit 
kavram 657 sayılı Kanundan çıkartılmıştır; şimdi bu 
üç temel kavramı, yani kadro, sınıf ve derece kav
ramlarını yeniden tanımlayarak kanuna sokacak mı
sınız? 

3. Genel Kadro Kanunu ne olacaktır? Bu ve
sileyle Genel Kadro Kanununu yürürlüğe mi soka
caksınız? 

4. İstisnaî memuriyetlerin kapsamını genişlete
cek misiniz? Aynı şekilde özel kesimden eleman 
transferini kolaylaştırma bahanesiyle kişisel kayırıcı
lığı kolaylaştıran sözleşme sisteminin kapsamı, kari
yer sistemi aleyhine genişletilecek midir? 

5. Kamu kesiminde memurlara özgü toplusöz
leşme olanakları üzerinde duracak mısınız? 

6. Hizmete girişte merkezî sınav sistemi kaldı
rılacak mı? Kaldırılacaksa, kurumsal hizmete alma
larda kayırımcılık nasıl önlenecek? 

7. Üst kadrolara atanabilmek için gerekli as
garî bekleme süresi azaltılacak mıdır? Genç nesil
lerden istifade etme bahanesiyle yapılacak bu deği-
sikliklerin kayırıcılığı teşvik edici etkisi nasıl gide
rilecektir? Bazı kişilerin atanması için yasal kılıf ha
zırlandığı yolunda birtakım rivayetler dolaşmaktadır. 
Bu doğru mudur? Böyle bir şey varsa, ganimet sis
temini hatırlatan ve partizanlığa büyük ölçüde yeşil 

ışık yakacak olan böyle bir uygulamanın şiddetle ta
kipçisi ve böyle bir uygulamayı önlemek için her 
türlü girişimleri yapmaya hazır bir grubun karşınız
da olacağını bilmenizi isterim. (HP sıralarından al
kışlar) 

8. Üst yönetim kademelerinde nöbet değişikliği, 
ekibini kurma gibi birtakım gerekçelere büründürü-
lerek kadrolaşma hareketini teşvik edecek misiniz 
veya tersine bunları önleyici kurallar getirecek misi
niz? 

9. Genelde yapacağınız değişiklikler, memur gü
vencesini artırıcı doğrultuda mı olacak, tersine kı
sıtlayıcı doğrultuda mı olacaktır? 

10. Eşit işe eşit ücret ilkesini benimseyecek mi
siniz? Memurları enflasyonun tahribatından kısmen 
koruyacak olan eşel-mobil sistemine taraftar mısı
nız? 

11. Mevcut yan ödemeleri artıracak mısınız; 
tekrar ediyorum, mevcut yan ödemeleri artıracak 
mısınız, yetki istiyorsunuz çünkü, bunları aylığa dö
nüştürecek misiniz? 

12. Gösterge tablosunu değiştirecek misiniz Tüm 
personele, öğrenim durumuyla sınırlandırılmaksızın, 
ek gösterge vermeyi öngörüyor musunuz? 

Sayın üyeler, sözlerimin sonuna gelirken, bu so
ruların sayısını çoğaltabilirim. 

Çok değerli milletvekilleri, aslında personel reji
mi sorunu bir partinin, bir iktidarın, bir hükümetin 
sorunu değildir. Bu bir devlet sorunudur. Üzerinde 
ulusal mutabakata varılması gereken önemli bir so
rundur. Bugüne kadar hükümetler maalesef bu ko
nuya hep gelişigüzel parçacı ve palyatif tedbirlerle 
yaklaşmışlardır. Vardıkları sonuç ise ortadadır. Bu
günkü Hükümetin yaklaşımları ise ötekilerden farklı 
değildir. 

Eldeki verilere göre, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun yürürlüğe girdiği 1970'ten bu yana ge
çen 12 yıl içinde dört kanun, iki yetki kanunu ve 15 
adet kanun hükmünde kararnameyle düzeltilmeye 
çalışılmış, ancak her seferinde yapılan düzenlemeler 
bir öncekini mumla aratmıştır. Bugün 1965 tarihli 
kanunun orijinali ortada yoktur. Çünkü sistemsiz 
müdahaleler sonucu elde dokunulmamış, dolgu mad
desi niteliğindeki bazı maddeler hariç, hemen hemen 
değişmemiş maddesi yoktur. Şimdi artık bir yol ayı-
rımındayız. Personel rejimi konusunda stratejik bazı 
tercihlerin yapılması zamanı gelmiş ve geçmektedir. 
Değerli milletvekilleri, bu tercihleri parlamento yap
malıdır. Çok büyük stratejik tercihlerdir. Eğer im-
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kânımız ve zamanımız olsaydı, bu fırsat verilseydi, 
bu tercihleri de huzurunuza getirirdik. Hükümetin 
kararnamelerle bu tercihleri yapması mümkün değil
dir. Çünkü kararnameler daha çok geçici süreli, de
ğişken konuları izlemek için çıkarılan ve sonunda 
'birbiri arkasından çıkarılan kararnamelerle ıslahat 
imkânları aranan bir yöntemdir. Bence çok ciddî 
araştırmalara dayalı stratejik tercihler yapılmadıkça, 
sanıyorumki 60 yıldır devam etmekte olan statik 
personel sistemini değişen koşullara intibakta mut
lak surette güçlük çekeceğiz. 

Şimdi, aslında sorun Sayın özal'ın sik sık vurgu
ladığı gibi Hükümete itimat sorunu • değildir. Hükü
mete güvensizlik istisnaîdir, ama sorun 'bir güven ve 
güvensizlik ekseninde tutulamaz ve onun çok öte
sinde bir sorundur. Biz, hakça ödüllendirilmiş, gü
venceli, yansız ve etkin bir bürokrasinin, rejimin ve 
demokrasinin teminatı olduğuna inanıyoruz. Ortada 
acil bir sorun olduğu bir gerçek. Aciliyet, özellikle 
ödeme rejimi açısından çok açık. Bugün 15 ve 10 
uncu dereceler arasında sıkıştırılan 393 bin kamu 
personeli 21 bin ila 26 bin lira arasında hapsedil
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, 3 dakikanız kaldı 
öf endim. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. 

Bu tablo, devlet olma onuru ile bağdaşmaz. Sa
yın Maliye Bakanımız, saygıdeğer arkadaşım; «Va
tandaş ayağını yorganına göre uzatmalıdır» buyuru
yor. Herkesin ayağını yorganına göre uzatması ilke 
olarak güzel, ama ayağını uzatabileceği bir yorganı 
olması şartıyla. Sevgili Bakanımız memurlara yaşam 
felsefesi tavsiye edeceği yerde, istirham ediyoruz, 
para vermenin yollarını arasın, daha isabetli hareket 
eder. (HP sıralarından alkışlar) 

Şimdi Hükümetten soruyorum : Gerçekten dişe 
dokunur bir zam vaat edebiliyor musunuz? Gazete
lere intikal eden yüzde 5 zam beyanı doğru mudur? 
Eğer bu beyan doğru ise, yüzde 40'larda gezinen enf
lasyon karşısında yüzde 5 zam, acaba memurların 
malî ve sosyal haklarını iyileştirme sıfatına layık 
olabilir mi? Biz, Halkçı Parti olarak memura, emek
liye, dul ve yetime getirilecek her artırımı sevinçle 
desteklemeye hazırız; ama memurun oyalanmasına 
asla razı olmayız. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bizim görüşümüz, hakça ödüllendirilmiş, güven
celi, yansız ve etkin bir bürokrasinin oluşturulmasına 

katkıdır; eğer buna inanıyorsak; personel bohçacılığı 
yerine, personel reformculuğunu tercih etmemiz ge
rekir. Hayat kırıklığı ile sonuçlanacak olan birtakım 
girişimlere ve maceralara elbette ki muhalefet ola
rak dikkati çekecek ve uyarı görevimizi yapacağız. 
Bu uyarı görevimizi de bugün yapmaktayız ve tari
hî sorumluluğumuzu yerine getirdiğimize inanıyo
rum. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla se
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tutum, teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına konuşmak üzere 

Sayın İlhan Aşkın; buyurun efendim. (Alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin muhterem 
milletvekilleri; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Yetki Kanunu Tasarısının görüşülmesi nede
niyle Anavatan Partisi Grubu adına saygılarımı su
nar, sözlerime başlarım. 

Türkiyemizde millî 'birlik, asayiş ve huzurun te
mininden sonra ekonomik ve sosyal meselelerimizin 
çözümüne şiddetle ihtiyaç vardır. Ancak, yanlış eko
nomik politikaların uygulanmasıyla refah değil fa
kirlik yaygınlaşır. Zamanımızda devlet memurları
mızın, kamu sektöründe çalışan insanımızın birço
ğunun maalesef fakirleştiği, büyük ekonomik sıkın
tılar içinde bulunduğu, hemen her türlü borçlanma 
içinde kıvrandığı herhalde hepimizin bildiği açık ve 
acı bir gerçektir. 

Böylesine sıkıntı içinde kıvranan kamu persone
limizin aile düzeni dahi sıkıntılı devam ederken, . 
devlet hizmetlerindeki etkinliği ve verimliliği acaba 
nasıl olur? 

'Bu insanımız eninde sonunda bir arayış içinde 
bulunacak ve çalışkansa, kendine güveni tamsa, mut
laka devlet hizmetini bırakacak ve kendisine daha 
çok gelir ve sosyal imkân veren yere gidecektir. 
Böylece kamu sektöründe etkinlik ve verimlilik git
tikçe azalacaktır. Özellikle yüksek seviyedeki ma
kamlarda 'bunun sıkıntısını çekmekteyiz. Nitekim, za
manımızda bürokrasiden ve kırtasiyecilikten yakın
mamızın ve buna çare arayışımızın nedenlerinden-
'biri de kamu personelinin malî ve sosyal bakımdan 
son derece rahatsız oluşundan kaynaklanmaktadır. 
İnsanların daha; mutlu hale gelmesinde, ekonomik 
ve sosyal gelişmelerin etkisinin mutlaka rolü çok bü
yüktür. 
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Değerli milletvekilleri, sözünü ettiğimiz yetki ka
nunu tasarısının ana hedefi bellidir. Kamu sektörün
de çalışanların çalışmalarındaki etkinliğini artırmak, 
bunun için de malî ve sosyal haklarının iyileştiril
mesini sağlamak. İşte bu ana hedef doğrultusunda 
tasarı ele alındığında ve durumun aciliyeti de göz 
önünde bulundurulduğunda çözümün mutlaka Hü
kümetimizce ele alınmasında zaruret vardır. Bu inanç
tayız; zira memurlarımızın beklemeye tahammülü 
kalmamıştır. Devlet kesimindeki bordrolar görüldü
ğünde içimiz sızlamaktadır. Bunun için kısa sürede 
çözümün getirilerek, kamu kesimindeki hizmetlerin 
yürütülmesinde etkinliğin artırılmasına, ülkenin eko
nomik ve sosyal durumunun elverdiği ölçüde yeterli 
ve adil bir ücret seviyesinin sağlanmasına, kamu gö
revlilerinin malî ve sosyal haklarında (hizmetin özel
lik ve gereklerine uygun iyileştirmelerin yapılmasında 
zaruret vardır. 

Anayasamızın 91 inci maddesinde sözü edilen 
Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine is
tinaden düzenlemelerin yapılabilmesi için Hüküme
timize güvenmeliyiz ve istediği yetkiyi de bu tasarıyı 
kabul ederek kendisine vermeliyiz. Çünkü Hükü
metimiz bu kararnameleri basiretle yürütecektir. Biz 
buna inanıyoruz ve benden önce konuşan sayın söz
cünün de ifade ettiği gi'bi, basiretle yürütülecek ka
nun 'hükmündeki kararnamelere herhalde kendileri 
de taraftar olmalıdır. Bunu da açık açık ifade ettiler. 

MEHMET TURAN BAVEZİT (Kahramanma
raş) — Yürütmeden önce üretme önemli. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Zira Hükümeti
miz bu konuda çok açık ve net bir şekilde, samimi
yetini de göstererek böylesine bir yetkiyi bir yıl için 
istemektedir. Bazı arkadaşlarımız «Kanun hükmün
de kararname yerine kanun tasarısı hazırlansın, niçin 
yetki kanunu?» diye eleştirilerde bulunuyorlar; ama 
'biz yaptığımız işi Anayasamızdan almaktayız. Ana
yasamız yetki kanunlarının ne zaman ve nasıl çıka
rılacağını 91 inci maddede açıkça izah etmiştir ve 
istisnaî bir durumdan da söz etmemiştir. Müsaade 
ederseniz bu maddenin iki cümlesini okumak istiyo
rum : 

«!Madde 91. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
'Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve ola
ğanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci 
kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan te
mel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bö
lümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun 
hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.» 
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İşte Hükümetimizin kararnamelere kaynak olarak 
ele aldığı kanun maddesi burada. Hükümetimiz, Ana
yasamızın 91 inci maddesine uygun olarak hareket 
etmektedir. 

«İşe almada, terfide keyfilik olacaktır, büyük yan
lışlıklar olacaktır» diye iddiada bulunuyorlar; ama biz 
de diyoruz ki, doğru kararların alınarak uygulanma
sında memleketimiz için büyük faydalar da sağlan
mış olacaktır. 

Öncelikle güven esas olmalıdır. Ne kadar katı 
kanunlar çıkarırsanız çıkarınız, bazı kişilerin uygu
lamaları hepimize sıkıntı verir. İşte bu amaçla 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununda etkinliğin artırıl
masına böylesine bir güvenle imkân vermiş olaca
ğız. Devlet memuruna güvenecek, memur da en iyi 
hizmeti vererek, ülkenin kalkınmasına yardımcı ola
caktır. Devlet memurlarını küskünlüğe iten olayların 
çaresi bulunacak, kısa sürede çözüme kavuşturulacak
tır. Kamu kesimi de sıcak bir aile yuvası haline ge
tirilmeye çalışılacaktır. Hükümet işe başladığı günde, 
programıyla huzurumuzda güvenoyu almıştı. Prog
ramın 61 inci sayfasında aynen şu ifadeleri görmek
teyiz : «Kamu idaresinin verimliliğini artırmak mak
sadıyla bugüne kadar yapılan çalışmalarda, mesele
lerin gerçek sebeplerine göre değerlendirme ve dü
zenleme yapılamadığı için başarılı olunamamıştır. 
Yetkilere paralel olarak sorumluluğun da kamu hiz
metinin gereklerine uygun olması şarttır.» 

Yine 63 üncü sayfada : «Yetki ve sorumluluğun 
çok önemli olduğu kamu görevlerinde, tecrübeli, bil
gili ve yetenekli kimselerin istihdamı ve muhafazası 
için maddî imkânların tatminkâr bir seviyeye çıkarıl
ması gerekmektedir.» 

Yine 64 üncü sayfadan bir cümle okuyacağım : 
«Devlet hizmetinin gayret ve feragatla yapılan işle
rin bir kenara bırakılarak, sadece memurun ve yöne
ticinin hatalarını arayan teftiş zihniyetinden kurtarıl
ması ihtiyacıdır. Bu zihniyet, umulanın aksine insi-
yatif almayı ve daha iyi karar verilmesini engelle
mekte, yetki ve sorumluluğu zayıflatmakta, ekono
mik kayıplara sebep olmaktadır. Devletin sadık ve 
çalışkan memuruna sahip çıkarak taltif etmesine, bu
na mukabil yapılmayan veya sürüncemede bırakılan 
işlerin murakabesine ağırlık vereceğiz.» 

Hükümetimiz işe başladığı ilk günde bu esasları 
tespit etmiş ve bu fikirler doğrultusunda da işe ko
yulmuş bulunmaktadır. 

Türkiyemizi yepyeni, kavgasız, ileri ve modern 
bir ülke haline getirmeye azimliyiz. Yüce Milletimiz 
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daha mutlu olmaya ve daha iyi hizmetlere layıktır. 
Refah içinde, kalkınmış bir ülke özlemi içindeysek, 
elbirliği ile bu işi gerçekleştireceğiz. 

Sözlerimi burada tamamlarken, Yüce Meclisimizin 
siz kıymetli üyelerine saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Aşkın, teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere devam edi

yoruz. 
Şu sırada Hükümet adına Sayın Bakan söz iste

diler, buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-
KAN (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Sayın Sarp'ı dinledik, saygıdeğer Tutum'u da din
ledik. Onların konuşmaları üzerinde durmadan, tar
tışmaların bundan sonra da uzayıp gitmemesi için, 
bir konuyu Anayasa bakımından açıklığa kavuştur
mak lazım. Anayasamızın bir 11 inci maddesi var. 
11 inci madde aynen şu hükmü ihtiva ediyor : «Ana
yasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organları
nı, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağ
layan temel hukuk kurallarıdır.» Demek ki, Kasım 
1982 tarihinde halkoylamasıyla kabul edilmiş bulu
nan Anayasa, bu parlamentoyu da bağlayıcı nitelik
tedir. 

Yine bu Anayasamızda, kanun hükmünde karar
namelerin çıkarılmasına ilişkin bir 91 inci madde 
var. Acaba Anayasa koyucu, kararnamelerle düzen
leme bakımından nelerde kayıtlama getirmiştir? 

Bir, 73 üncü maddede var; yani vergiyle ilişkin 
hükümlerde var. 

ikincisi, bütçeyle ilişkin 163 üncü maddede var : 
Bütçede değişiklik yapmak kararnamelerle mümkün 
değil, kararnamelerle vergi kanunlarında değişiklik 
yapmak mümkün değil. 

Acaba başka? Bir de, 91 inci maddenin kendi bün
yesi içinde, madde metninde var; yani kişinin temel 
hakları ve siyasî ödevleriyle ilişkin olarak. 

Şimdi, kamu idaresindeki memurlara ait düzen
lemeyle ilişkin hükme, 128 inci maddeye geliyorum : 
«Kanunla düzenlenir» der; ama kayıtlama olmadığı 
için kararnameyle düzenlemek mümkündür. Demek 
ki, Hükümetimizin kullandığı yetki anayasal bir yet
kidir, bunda kuşkunuz olmasın. 

Binaenaleyh, Anayasaya uygun bir hareket tarzı
nı şüpheyle karşılayabilmek bence mümkün değildir. 
«Her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı vardır» derler. Hü
kümet seçimden çıktı, memleketi idare eden yiğitler 
bizleriz. Bizim üslubumuz, tarzımız bu. Eğer bir gün 

Tanrı size yiğit olma vasfını verirse, o zaman siz ken
di üslubunuzu ve tarzınızı kullanırsınız. Binaenaleyh, 
başlangıçta olayı şüphe ile karşılayabilmek veya «siz 
şöyle hareket edeceksiniz» diyebilmek, bence biraz 
insafsızlık oluyor. 

Size bunun örneğini vermek istiyorum, parlamen
to bunu yaşadı. Bakınız, Devlet Güvenlik Mahkeme
leri Yasası 1971 değişikliğinden sonra çıktı, o zaman
ki bir siyasî partinin Meclis grubu tümünün Anaya
saya aykırılığını ortaya attı ve Anayasa Mahkemesi
ne gitti. 

İkinci örnek : Devlet Güvenlik Mahkemeleri teş
kil edildi, bu sefer İzmir ve Adana mahkemeleri de 
Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa Mahkemesi bir-
leştirmedi. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Anaya
saya aykırı olduğu hakkındaki kararı, biliyorsunuz 
Anayasa Mahkemesi ittifakla reddetti, teşkilatla ala
kalı kanunda iki hükmü iptal etti; ama ondan sonra 
Anayasa baş tacı edilemediği için bu parlamentodan 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri çıkamadı. Belki de 
12 Eylül 1980 tarihine gelişimiz bu Anayasa kural
larına hasbî olarak, en içten bir şekilde inanmadığı
mızdan kaynaklanmıştır, hiç değilse bunda önemli et
kisi olmuştur. Onun için, bu parlamento inanıyorum 
ki, yeni bir model yaratıyor ve bu modelde Anaya
saya bizler kadar sizler de saygılı olmalısınız. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Sarp, son düzenlemelerden sonra muhtelif 
kademelerdeki memurların eşit ücret alma durumu
na geldiklerini, ilk üç ay içerisinde fiyat seviyelerin
de artışın mevcut bulunduğunu, Hükümetin belirli 
zamlar getirdiğini ve ülkenin 1978'den bu yana yaşa
dığı duruma göre de ücretlerde reel bir azalma oldu
ğunu ifade etti ve anladığım kadarıyla bu zorunlu
luklar dolayısıyla yetki tasarısına «evet» diyeceğini 
ifade buyurdu ve bu düzenlemeler sırasında da şun-
ların göz önüne alınmasını istedi : Bugün en düşük 
ücret alan memurla, en yüksek ücret alan memur 
arasındaki nispetin 3,8 dolayında bulunduğunu; yel: 

pazenin giderek daraldığını, bunun kurallara göre açıl
ması lazım geldiğini, asgarî ücretin gösterge olması 
gerektiğini, yakacak yardımının, yakacak fiyatlarının 
foksiyonu olması lazım geldiğini ve nihayet çalışan 
memurla, emekli arasındaki dengenin de korunmasını 
belirtti. İnanınız ki, Hükümetiniz bütün bu denge
leri koruyacaktır. Nitekim, yetki kanununda tek bir 
kararname değil, müteaddit kararnamelerin çıkarıl
ması sözkonusudur; göstergelere göre, içinde bulun
duğumuz duruma göre bunlar tevali edecektir. 

— 406 — 
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Cahit Tutum arkadaşımızın söylediklerine Anaya
sa, açısından cevap vermiş bulundum. Yalnız, bir nok
taya temas etmek istiyorum. Dediler ki; «14 sene içe
risinde önceki iktidarlar 5 yetki kanunu çıkardı, siz 
geldiğiniz dönemde 3 yetki kanunu çıkardınız; bu na
sıl olur?» Hiçbir yönetici yetkilerini kullanmaktan 
ötürü sorumlu tutulamaz; özel sektörde de böyledir, 
kamu sektöründe de bu böyledir. Bir misal vermek 
isterim : Boğaz Köprüsü yapılsın diye bir kanun mev
cut değil iken, bir yönetici geliyor, yapıyor veya İl
ler İdaresi Kanununda belirli bir hüküm varken, ba
zı vali yetkilerini kullanıyor, hizmet edebiliyor; bazı 
vali yetkilerini kullanmıyor, hizmet edemiyor. Hiz
met edene, «Niye yetkinizi kullandınız?» diye sora
mazsınız; ama yetkisini kullanır, ondan sonra hatalı 
hareket ederse denetiminizi yaparsınız. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Yine geliyorum bu konuda Sayın Tutum'un çeliş
kisine; bu çok enteresan, ibret verici. Bakınız çelişki 
nasıl : Sayın Tutum «Bir reform yasası getirseydiniz, 
oylarımızı müspet olarak verirdik» diyor. Getirdiği
miz zaman da ellerini kaldırmazlar, görevleri odur 
zaten, müspet istikamette kaldırmamaktır. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Bunu söylüyor, arkadan da ila
ve ediyor Sayın Tutum, «657 sayılı Personel Kanunu 
1970 yılında yürürlüğe girmiştir, bu 14 senelik dönem
de bir yamalı bohça haline gelmiştir. Bunun halli 
mümkün değildir» diyor. Gerçekten, inanınız, ben 
Sayın Tutum'un bu görüşüne katılıyorum. 

Parlamentoya geldikten sonra; yani milletvekili se
çildikten sonra, bugün Danıştay Birinci Dairesi Reis
liğini yapmakta bulunan, ki bu konuların uzmanı müş
terek bir arkadaşımıza gittim. Şikâyet ediyordu, 657 
sayılı Personel Kanunundan ve ona bağlı bu rejim
lerden. «Biz içinden çıkamıyoruz bunun, anlayan da 
bir iki kişiden ibarettir Türkiye'de» diyordu; yani ya
malı, içinden çıkılmaz ve yeniden düzenlenmesi lazım 
gelen bir konu; ama bu düzenlemenin şöyle bir haf
tada, 10 günde, 20 günde yapılması da mümkün de
ğil. Hükümetimiz hem bu konuda hem de emeklilik 
konusunda geniş düzenlemeler yapmaktadır ve çalış
malara başlamış bulunmaktadır; ama o dönemde me
mur vatandaşlarımızın, kamu görevlisi vatandaşlarımı
zın mutazarrır olmamaları için de sosyal ve malî hak
larım düzeltebilmek için de bu çerçeve kararnamesi
ni; daha doğrusu kanun hükmündeki kararnameyi, 
yetki kanununu getirmiş bulunmaktadır. Bu bizim 
iyiniyetimize delalet eder; yoksa sizin sergilediğiniz 
anlamı ortaya koymaz. 

Amaçları da İlhan Aşkın arkadaşım açıkladı. Oy
larınızla yetki kanunu çıkarmaya imkân verirseniz, 
memurlarımıza ve kamu görevlisi diğer elemanlara 
hizmet etme fırsatını bize bağışlamış olursunuz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahısları adına söz jsteyenlerden birinci sırada 

bulunan Sayın özer Gürbüz; buyurun efendim. (Al
kışlar) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin sayın üyeleri; Sayın Hükümetin unuttuğunu 
zannettiğimiz memurları, böyle bir yetki yasası sebe
biyle de olsa hatırladığı için memnuniyetimi belirtmek 
istiyorum. Gerçekten memurumuz, sadece serbest pi
yasa ekonomisinin sonucu ortaya çıkan zamlarda ha-
tırlanmıştı ve bu Hükümet ekonomik modelini uygu
lamaya başladı başlayalı memurumuzun geçimi her 
gün biraz daha güçleşmiştir. Bu sebeple memurumuz 
adına iyileştirici, güzel sözler duyduğum için de ay
rıca mutlu oldum. 

Değerli üyeler Hükümet Programından bahsetti
ler, maddeler okudular. Hükümet Programında da dar 
gelirli, ortadirek çerçevesi liçine alınan memura, iyi
leştirici somut bir örnek, bir umut yoktu. Sadece fa
turalı yaşamdan, iade edilecek vergilerden alacağı pa
rayla, vergilerde yapılacak indirimlerle «gerçek üc
retini artıracağız» deniyordu. Neler verilebileceğinin 
somut önerileri de, umudu da yoktu. 

Faturalı yaşamdan memurumuz umduğunu bula
mamıştır. ilk uygulamaya başladık; daha da bulama
yacağını hep birlikte göreceğiz. Faturalı yaşam, esa
sen veresiye alışveriş yapan memurla esnafın arasını 
açmaktan başka yeni bir işe yaramamıştır. 

Günümüzde memur olmak, kusur, kabahat olma
ya dönüşmüştür. Memur denildiğinde, geçinemeyen, 
dar gelirli, günü gününe geçinemeyenler göz önüne 
gelmektedir. Memura kız vermek de güçleşmitir, her 
gün biraz daha zora girmiştir. (HP sıralarından al
kışlar) 

Bu nedenlerle, gerçekten ekonomik önlemler pa
keti açıldığında, unutulduğunu zannettiğimiz memu
rumuzun bu vesileyle hatırlanmasından duyduğum 
memnuniyeti tekrar belirtiyorum. 

Emeklimiz, işçimiz de bu çerçeve içerisinde. Her 
ne kadar Sayın Bakanımızca emeklilerin de buna da
hil edileceği belirtilmiş ise de pek açıklıkla onları gö
remedim. Umarım tasarı içerisinde vardır. Ancak işçi 
emeklilerimiz, Bağ - Kur emeklilerimiz bu konu içe
risinde hatırlanabilse, bütün emeklilere vefa borcu 
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hiç olmazsa hatırlama, hatırlatılma ölçüsünde de ya
pılmış olurdu sanırım. 

Değerli üyeler, Sayın Bakanımız bunu yapmakta 
anayasal bakımdan hiçbir engel olmadığını söyledi
ler 91 inci maddeden örnek vererek. Gerçekten, 91 
inci madde okunduğunda aynı sonuca varmak müm
kün. Bir istisna var; olağanüstü ve sıkıyönetim halle
ri, bazı yasaklar var. «Bunu yapamazsınız» diye be
lirlenen; kişi hakları ve siyasî haklar. 

Yine Sayın Bakanımızın belirttiği 163 üncü mad
de; ki bütçe değişiklikleri de bunun içerisindedir. 

Şimdi maddeyi böylece anladığımızda : Bir, istis
nalar; olağanüstü ve sıkıyönetim halleri; iki, yasak
lar; şunu veya bunu yapamazsınız gibi. 

Değerli üyeler, bunun dışındaki bütün konuları 
kanun kuvvetindeki kararnameyle yapabilir miyiz? 
O zaman biz yasama organı olarak neler yapacağız? 
Sayın Bakan dediler ki : «Neden bundan alınıyorlar, 
Hükümet yetkisini kullanıyor?» Sayın Bakan da izin 
versinler, alınmasınlar; Yasama Meclisi de yetkisini 
kullanmak istiyor. Kanun yapmak* bizim görevimiz
dir. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ancak, çok acele hallerde, kanun boşluklarında, 
Sayın Tutum'un da belirttiği gibi, hareketlilik arz 
eden konularda kanun kuvvetindeki kararname yet
kisi kullanılmalıdır ve verilmelidir. Bütün dünyada da 
kullanılmaktadır. Ama böylesine hiçbir gerekçesiz, 
inandırıcı ya da doyurucu hiçbir açıklama yapma
dan, «Biz böyle istiyoruz, her yiğidin bir yoğurt ye
mesi vardır.» demek bunu açıklamaya yetmez sayın 
üyeler. Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir ve bu 
hâkimiyet milletin organları vasıtasıyla kullanılır, bun
lardan biri de kanun yapan Yasama Meclisidir. Çok 
önemli g'ördüğümüz memur konusunda,' elbette ki is
terdik, ki istiyoruz da, bu konu karşımıza kanun kuv
vetinde kararname olarak değil, kanun tasarısı olarak 
gelsin ve memurumuzu birlikte düşünelim. 

Tasarı okunduğunda, gerçekten amacındaki açık
lamaya bakarsanız kanun kuvvetindeki kararnameyle 
de olabilir diyecek hale gelirsiniz, çünkü «Acelemiz 
var» deniliyor, o acele noktasında birleşiyöruz. Me
murumuzun geçinmesini bir an önce kolaylaştırmak 
için acelemiz var, hayat şartlarını kolaylaştırmalıyız, 
bunun beklemeye tahammülü yok. Ancak, amaç mad
desinde belirtilen «Malî ve sosyal haklarını iyileş
tirmek» deyimi kapsam maddesinde alabildiğine ge
nişlemiş, bunu taşmış, tamamen 657 sayılı Kanunu 
yeni baştan gözden geçirir hale gelmiş. 

Şöyle olmuş 2 nci maddenin (a) bendi; sınıflan
dırma, devlet memurluğuna alınma, hizmet şartları 

ve şekilleri gibi 118 maddeyi içeren 657 sayılı Ya
sanın 118 maddesini değiştirmek isteyen bir hal al
mış tasarı. Sayın üyeler, bizim bunda da mı acelemiz 
vardı? Gelsinler birlikte düşünelim; memuru nasıl 
alacağız bilemiyoruz; Hükümet «Bize güvenin en gü
zelini yapacağız» diyor, muhakkak güveniyoruz, gü
venoyu alınmıştır, saygı duyuyoruz. Ancak, Hüküme
timiz de bize güvensinler, kanun teklifiyle gelsinler, 
bakalım. Bizden, altı imzalı bir açık bono gibi, 118 
madde, tümü 260 maddeye varan 657 sayılı Kanunu 
değiştirme yetkisi istiyorlar. Oysa Hükümet, hangi ka
nunla Yasama Meclisinin karşısına geldi de, bir gün 
geciktirdik değerli arkadaşlarım. 

25 Martta yerel seçimlerin yapılacağı yasayı, is
temediğimiz, aykırı gördüğümüz ve güçlüklerini ya
şadığımız halde gece gündüz uyumayarak, bekletme
den çıkarmışızdır. Hangi kanun Genel Kurulun gün
deminde beklemektedir? Ama değerli arkadaşlarım, 
kanun kuvvetinde kararnameleri araştırdım, 124 ta
ne kanun kuvvetinde kararname komisyonlarda bek
lemektedir. Anayasanın, «Komisyonlarda öncelikle ive
dilikle görüşülür» demesine rağmen hâlâ buna sıra 
gelmemektedir. Sayın Bakan, «Anayasaya bağlı ka
lalım» demişlerdi; umarım bu konuda da bağlı kalı
rız, kanun kuvvetindeki kararnameler de yıllar ve 
yıllar Anayasa hükmüne rağmen, komisyonlarda bek
lemez, Genel Kurula gelir ve görüşürüz. Endişemiz 
odur ki, çok önem verdiğimiz, devlet memurlarının 
malî durumlarını yeniden düzenleyen bu yetki ta
sarısı da 124 adet kararnameye 125 inci ilave olarak 
komisyonlarda beklemesin, huzurumuza gelsin. Gel
sin ki, Anayasaya uygun mu, değil mi görebilelim. 
Gelsin ki, memurumuza ne veriliyor, ne almıyor, bu
nu inceleyebilelim. 

Değerli arkadaşlarım, basından anladığımıza göre; 
«zam yüzde 5 civarında yapılacak» deniyor. Yüzde 
5'lik zam, yine hesaplara göre en az ücret alan me
murumuzda 1 025 liralık net bir gelir artışı sağlı
yor. Bu, hepinizin bildiği gibi her semtte bir kilo et, 
iki kilo peynir, iki kilo zeytin almaya yetmiyor. Hü
kümetimizin, memurumuz için duyduğu telaş buysa, 
memurumuz; «Buna zahmet etme» der; çünkü o bin 
liralık artışın hiçbir önemi yoktur, 10 paket sigara 
karşılığıdır bugün, 

Gerçekten memurumuzun ıstırabını duyuyorlarsa, 
gelsinler birlikte tartışalım. Bugüne kadar, Hükümet 
göreve başladı başlayalı enflasyon yüzde 20'yi geçti 
ve yüzde 40'ları geçeceği biliniyor. Yüzde 5'lik bir 
artırım hiçbir şey sağlamayacaktır memura ve bu gü-
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zel sözler, memuru sadece hatırlamaktan öteye gide
meyecektir. Ama gelin, birlikte tartışalım, birlikte gö
rüşelim ve birlikte değerlendirelim; memurumuzun 
gerçekten aşılmaz olan geçim yükünü birlikte orta
dan kaldıralım ve memurumuzun bir de ne olduğu
nu bilemediğimiz, Hükümetimize bütün güvenmemize 
rağmen açıklama yok, çerçevesi belli olmayan, me
mur atamalarında, memur alınmalarında, memurların 
yükseltilmesinde, memurların sınıflandırılmasında ve 
bir anlamda memurların devre dışı bırakılmasında ve 
memurların tasfiyesinde ne ölçüde kullanılacağını bile
mediğimiz bir yetkiyi bugün nasıl verebiliriz? 

Acaba bu yetki yarın (Saym Tutum da sordular) 
Devlet kadrolarına parti kadrolarını yerleştirmek bi
çiminde kullanılmayacak mı? Basından, bazı açıkla
malardan öğrendiğimize göre, halen üç bakanlığın 
müsteşarlığı tedviren yürütülmekte imiş. Neden de 
şu; müsteşarlık makamına asaleten gelebilmek için 
15 yıllık hizmet yapmak şartı, o görevi tedviren yerine 
getiren müsteşar adaylarında yokmuş, 12 yıllık me
muriyetleri varmış. Deniyor ki : 15 yıllık devlet me
muriyeti yapma süresi 12 yıla indirilecek. Acaba bu 
aceleniz, bu tip bazı makamlara partice benimsenen 
kişileri yerleştirebilmek için mi kullanılıyor; acele 
burada mı vardır? Bunlar, Yasama Meclisi olarak 
bizim çok doğal endişelerimiz değerli arkadaşlarım. 

Amacımız, hep birlikte tartışmaktır bu konula
rı. Devlet memurunun her gün amansız olan aşama
dığı geçim sıkıntısına ilave olarak, bir de siyasî tayin
ler tehlikesi, devre dışı bırakılmak tehlikesi, tasfiye 
edilmek tehlikesini de bu yetki tasarısıyla beraber 
getirmeyelim. Eğer gerçekten malî yönden iyileştirme 
düşünülüyorsa, sadece malî yönden iyileştirme, sosyal 
yönden iyileştirme düşünülüyorsa o yönde yetki ve
relim ve bu, o anlamda kullanılsın. Onun dışında 
çok geniş, 260 madde, 118 maddelik ve tamamen 
malî önlemler dışındaki hususları içeren yetkiyi na
sıl verebilelim? O zaman biz Yasama Meclisi olarak 
neyi çözeceğiz, ne yapıyoruz diyebileceğiz burada? 

Bu giderek, böylesine 91 inci maddenin lafzıyla 
ruhuyla yorumlanarak açıklanır ve Hükümet her gün 
bizden her konuda yetki isteyerek karşımıza çıkarsa; 
yarın kendiliğinden, istenmese de örtülü olarak hü
kümet diktasına gitmez miyiz, hükümetin keyfî yöne
timine gitmez miyiz? Çünkü kararnameler önümüze 
dönüp gelmiyor, Yasama Organı olarak inceleme ola
nağı bulamıyoruz. Yıllar yılı geçiyor; istemeyerek, 
Hükümetimizin de bunu istediğini sanmıyorum, bir 
hükümet diktasına gitmez miyiz? (HP sıralarından 

alkışlar) Demokratik hukuk devletinden uzaklaşmaz 
mıyız? 

Demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurudur 
muhalefet. Muhalefet, kanunlar hazırlanırken anagö-
revini yapabilmelidir; programına, kadrosuna, kendisi
ne oy veren milyonlara ve umut verenlere göre. Bu 
yetki tasarılarıyla, muhalefet hangi görevini yerine 
getirecektir? Kamuoyu oluşur yasalar yapılırken; yaşa 
görüşülür, teklifler gider, tasanlar gider, basın yazar; 
kamuoyu oluşur, lehte ve aleyhte olan yanları bir
likte incelenir. Bu tekliflerin kamuoyu oluşması na
sıl yapılacak, bütün bu yetkileri Hükümet taşıyabi
lecek mi, Hükümet yarın güç durumlarda kalmaya
cak mı? Dediler ki : «Destekler miydiniz eğer per
sonel reformu getirseydik?» Olumlu bulduğumuzu her 
zaman destekleriz arkadaşlarım. Yeni örnekler ver
mek istiyoruz, sorumlu muhalefet örnekleri vermek 
istiyoruz, sadece eleştiren değil, sadece beğenmemek 
değil, eleştiri yapmak için bunları söyleyen muhale
fet örnekleri vermek istemiyoruz, sorumlu muhalefet 
örneği vermek istiyoruz. (HP sıralarından alkışlar) An
cak karşımızda da sorumluluk duygusu duyan iktidar 
görmek istiyoruz. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Her şeyi, her özveriyi muhalefetten bekle
meyiniz. Komisyonlar kuruluyor, muhalefetseniz fe
dakârlık sizden... 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, bir dakikanız kaldı, 
lütfen toparlayınız. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Çok teşekkür edi
yorum Sayın Başkanım. 

Buradaki amacımız memurlarımızın alacağı zam
mı engellemek değildir. Her yönüyle memurumuzun 
hayat seviyesinin yükselmesine yardımcıyız. Partimi
zin varoluş nedeni budur, programımız budur, ama
cımız budur. Ancak bu yetki tasarısını geri alınız, 
yarın getiriniz, gece ve gündüz çalışalım ve burada 
memurumuza yaraşır, memurumuzun sorunlarını çö
zen, hayat seviyesini gerçekten yükselten ve memu
rumuza tayininde, ya da tasfiyesinde zarar vermeye
cek bir yasa hazırlayalım derim; hepinize saygılar 
sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Şahısları adına konuşacakların ikinci sırasında Sa

yın Türkân Arıkan vardır. 
Buyurun efendim. (Alkışlar) 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 1940'lardaki 
bir kitaptan söz etmek istiyorum. Adnan Adıvar'ın 
Bilgi Cumhuriyeti isimli bir kitabı var, burada bir 
hikâye anatılır, hikâye değil, bir olay. 
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Doğu illerindeki bir kütüphanede çalışan bir me
mur-vardır, o yıllarda zelzele olur, o memurun eşi 
ve üç çocuğu da bulunmaktadır, zelzele sırasında. O 
memurun ilk yaptığı şey, eşini ve çocuklarını kurtar
mak değil, o sırada kütüphanede bulunan devlete ait 
çok değerli kitapları kurtarmaktır. Bu, memur zihni
yetini yansıtan tipik bir olaydır. Ama, son yıllarda 
hepimiz memurlarımızdan şikâyet ediyoruz. Devlet 
kapısına gittiğimiz zaman işlerin sürüncemede kal
dığından yakınıyoruz. Acaba sadece o kişilerin so
rumluluğu mu bu? 

Şöyle bir incelediğimiz zaman şu sonuçları görü
yoruz : Bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemlerde enf
lasyondan hepimiz etkilendik, özellikle memurları
mız bundan çok büyük ölçüde etkilendi. Ayrıca, çe
şitli zamanlarda yapılan düzenlemelerle memurlar ara
sında birtakım eşitsizlikler ortaya çıktı. Hatta bazı 
hallerde testiyi kıran, testiyi dolduranın Önüne geçti. 
Bütün bunların sonucu ne oldu? Bir kere memuru
muzun morali bozuldu, bunun karşılığında kamu yö
netiminde etkinlik azaldı. Yani, çok doğal olarak iş
lerimiz eskisi gibi yapılmamaya başladı. Bu arada 
başka bir şey daha oldu; Özellikle üst kademe yöne
ticilerimizde «erozyon» dediğimiz olay vuku bul
maya başladı. Bunlardan bir kısmı özel sektöre beş 
altı misli maaşla kaçmaya başladı; bir kısmı da yurt 
dışına kaçmaya başladı. Özel sektöre gidenlerin yine 
ülkeye katkısı var; ülkeye hizmet sunuyorlar. Ama, 
yurt dışına gidenler «beyin göçü» dediğimiz olayı ya
ratıyor, ki bunun da ülkeye ekonomik açıdan çok bü
yük bir maliyeti vardır. Bunların yerine alınan kişi
ler vasıflı elemanlar olamıyor. Vasıflı eleman bul
makta zorluk çekilince, bunların yetiştirilmesi de bü
yük sorun yaratıyor. Şu halde ne yapmak gerekiyor? 
Kamu yönetiminde hizmetin sürekliliği esas olduğuna 
göre, burada birtakım önlemler alınması gerekiyor. 

Neden yetki kanunu getiriyoruz? Anayasanın 87 
nci maddesine baktığımız zaman bunu görüyoruz. 
Değerli üyeler, 87 nci madde Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin görev ve yetkilerini tanımlıyor. Birinci 
sırada kanun yapma yetkisi var; ikinci sırada Bakan
lar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi var; 
üçüncü sırada da kanun hükmünde kararname çıkart
ma yetkisi verilmiş. Diğer görevler bunun altında sı
ralanmış; sekiz dokuz yetki var. Ama üçüncü sıraya, 
kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi kon
muş. 

Demek ki, o maddeyi 91 inci madde ile birleştirdi
ğiniz zaman birtakım işlemleri çabuk yürütebilmek 
için, kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi

ne öncelik verilmiş olduğu görülür. Aslında biliyor
sunuz, kanun hükmünde kararnameler sonradan ge
liyor ve Meclisimizin denetiminden de geçiyor. Bu 
bakımdan çok septik gözlüklerle her şeye bakmamak 
gerekir. Güven duygusu, özellikle bu dönemde ülke
mizde bütün vatandaşlar arasında olduğu kadar, kendi 
içimize de yerleştirilmesi gereken en önemli unsur
lardan birisi. 

Bu arada, mevcut personeli kamu sektöründe tut
mak çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü, bazı ke
simlerde yüzde 60'a varan devir sürati ortaya çıkmış. 
Geçenlerde bir yasa tartışılırken 1 700 teknik ele
man olduğundan ve vergi gelirlerinin de o yüzden 
incelenemediği sözkonusu edilmiştir. İnceleyiniz sa
yın üyelerimiz, en büyük devir sürati, o üst düzeyde 
yetişmiş olan teknik elemanlardadır, yüzde 60: - 70'e 
varan devir sürati sözkonusudur. Bu kişileri kamu 
hizmetinde tutabilmemiz için, yani vasıflı elemanları 
kamu sektörüne çekebilmemiz için, mutlaka perso
nel yasamızda birtakım düzenlemelerin yapılması ge
rekiyor. 

Getirilen teklifin 3 üncü maddesi bunun ilkeleri
ni de belirlemiş. Kamu hizmetinde etkinliği artır
mak, ülkenin ekonomik ve sosyal durumuna göre 
yeterli ve adil bir ücret seviyesi sağlamak. Birçok 
kesimlerde aynı iş görülmekte, fakat ücret seviyeleri 
farklı olmaktadır. Bu da çalışanlar arasında moral 
bozukluğu yaratmakta ve nemelazımcılığı körükle
mektedir. Ayrıca, malî ve sosyal haklarda da iyileş
tirme yapmak önplanda tutulmalıdır, genel ilkeler 
burada da belirlenmiştir. 

Bu arada bir konuyu daha vurgulamak istiyo
rum. Yönetim alanında ün yapmış Mezlow isminde 
bir profesör vardır. Bu profesörün kişilerin etkinliği
ni artırmak üzere geliştirdiği bir teorisi bulunmakta
dır. Orada der ki; «İhtiyaçlar hiyerarşisinin belirli 
silsileyi takip etmesi gerekir.» Birinic sırada fizyolo
jik ihtiyaçları alır, ikinci sırada sosyal ihtiyaçları, 
üçüncü sırada da psikolojik ihtiyaçları belirtir. Biz 
memurlarımıza ilk aşamada fizyolojik ihtiyaçları kar
şılayacak birtakım malî ve sosyal hakları ivedilikle ge
tirecek bu tasarıyı özellikle desteklemek istiyoruz. Di
lerim ki, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını da belir
leyecek diğer hususlar en kısa zamanda Meclisimiz
den geçmiş olur. 

Hepinizi saygıyla selamlarım, teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan, teşekkür ede
rim. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki görüş
meler bitmiştir. 

.Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Memurlar ve Diğer Katimi Görevlileri ile İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yetki 

Kanunu Tasarısı 
Amaç 
MA'DDE 1. — Memurların ve diğer 'kamu görevli

lerinin çalışmalarında etkinliği artırmak ve malî ve 
sosyal haklarında iyileştinmeler yapmak üzere aşağı
da belirtilen çerçevede Bakanlar Kuruluna 'Kanun 
Hükmünde Kararname çıkartma yetkisi verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde Sayın Bayül-
ken'e söz veriyorum; buyurun efendim. 

ÜMİT HALÛK BAYOLKEN (Antalya) Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; önümüzdeki ka
nun tasarısı her bakımdan personel rejimiyle ilgili bu
lunmaktadır. 40 seneden fazla 'devlet hizmetinde bu
lunmuş bir arkadaşınız olarak, bu münasebetle fay
dalı olabileceğini sandığım bir - iki görüşümü müsaa
denizle ifade etmek istedim. 

Kanatime göre, Hükümetin malî ve acil mahiyet
teki sosyal haklar konularında süratle bazı iyileştir
meler yapmak istemesi, hem tabiî bir hakkı, hem de 
zannediyorumki görevidir. Nitekim, çok zor şartlar 
altında görev yapan diğer hükümetler de bu arada 
bir evvelki Hükümetiniz de bu konuyla ilgili olarak, 
çok ehemmiyetli iyileştirmeleri meydana getiren ba
zı yasal hususları kanun hükmünde kararname yo
luyla ortaya çıkarmıştı ve zannediyorum bundan da 
kamu kesiminde hizmet gören vefakâr ve cefakâr 
insanlarımız yararlanmışlardı. 

Aradan epey bir süre geçmiştir, bu süre zarfında 
enflasyonun etkileri hepimizin malumudur, kimse bu
nu münakaşa etmiyor. Hayat pahalılığı tabiatıyla 
bununla müterafık olarak kendisini hissettiriyor. Bu 
sebeple memurlarımızın, kamu kesiminde hizmet gö
ren insanlarımızın müşküllerini hafifletmek için sü
ratle bazı tedbirler alınması, değiştirmeler getirilmesi 
kanımca zorunludur. Bu arada bazı arkadaşlarımızın 
belirttiği gibi, emeklilerin de ele alınmasında yarar 
görürüm. Herhalde Hükümetimiz bu hususu da dü
şünmektedir. 

Bunu söyledikten sonra şunu ifade etmek istiyo
rum : Malumunuz olduğu üzere genel seçimler çok
tan yapılmıştır, Yüce Meclis görevinin başındadır ve 
bu sebeple yasal bakımdan memleketimizin ihtiyaç-
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larını genel şekilde karşılayacak bazı çalışmalara gi
rişmemizde büyük yarar vardır. Bunlardan bir tanesi 
de muhakkak ki, son şeklini Meclisimizdeki çalışma
larla alacak olan bir personel rejiminin bu Meclis 
tarafından gerçekleştirilmesidir. Buna müsaadenizle 
personel rejimi reformu diyeceğim. 

Malumunuz olduğu üzere, biz 60 küsur yıldan beri 
malı hadiselerin, siyasî hadiselerin, sosyal hadiselerin 
etkisiyle hep acele içerisinde kararlar almak, kanun
lar çıkarmak zorunda kaldığımızdan yakınırız. Bana 
geçen beş ay şunu ifade etmektedir ki, şimdi böyle 
bir şikâyetle bulunmamız için bir sebep yok. Meclisi
mizin önünde, evet birikmiş olan kanun hükmünde 
kararnameler vardır ama, yeni yasallaşması gereken 
hususlar böyle aşılamayacak, başarılamayacak, vakit
lerimizi alacak bir durumda gözükmüyor. 

Öyleyse, ilk defa olarak Meclisimizde, Hükümeti
mizin de yardımıyla, tabiatıyla böyle önemli tasarıları 
ancak hükümetler hazırlayabilirler, Meclis son şek
lini verir, oturup da, bir personel rejimi tasarısını ken
dimizin hazırlaması pek kolay değildir. Binaenaleyh, 
bu durumdan yararlanarak temenni ederim ki, böyle 
bir tasarı, Hükümetimizce kanun hükmündeki karar
name ile bu acil tedbirleri yerine getirdikten sonra, 
vücuda getirilsin. 

Muhterem arkadaşlarım bilirsiniz ki, milletler 
camiası birbirinden gerektiğinde örnekler alır. Hu
kukta da böyledir, siyasette de böyledir, mühendis
likte de böyledir. Personel rejiminde niye böyle ol
masın? Niçin, bir personel rejimi hazırlanırken biz, 
Yunanistan'da memurlara nasıl maaş veriliyor, Ame
rika'da nasıl veriliyor, ingiltere'de nasıl veriliyor hatta 
Yugoslavya'da nasıl veriliyor, 'Mısır'da nasıl veriliyor 
diye araştırmayalım ve onların yönetimini niye bil
meydim, niçin böyle mukayeseli bir sistem getiril
mesin? 

Hükümetiniz eminim ki, gerek malî mütehassısla-
rıyla, gerek hariciyesiyle bunları beş altı ay içinde 
hazırlatabilir ve bizlere birer doküman halinde mü
kemmel bir tasarı şeklinde sunar. Meclis bunları alır, 
bir ayda, iki ayda değil üç ay, beş ay, icabında bir 
sene çalışır, ama hakikaten Türkiye'de önümüzdeki 
25-30 sene memleketimizin ihtiyaçlarına cevap vere
cek, bu kesimde çalışan vatandaşlarımızı hakikaten 
devlete şevkle hizmet yapabilecek duruma getirecek 
bir kanun hazırlayabiliriz; bu fırsatın önümüzde bu
lunduğu kanaatindeyim. 

Malumunuz olduğu üzere, kamu sektöründeki ay
lıklar, hepimizin kabul ettiği gibi -Hükümetimiz de 
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aynı düşüncededir- maalesef yeterli bir seviyeyi bula
mamıştır. Yüksek vazife gören, sorumlulukları ağır 
olan memurlarımız bakımından da bu böyledir, daha 
az sorumluluğu gerektiren hizmetleri gören memur
larımız bakımından da bu böyledir. Aralarındaki denge 
bakımından da birçok düşünceler mevcuttur. Eğer 
böyle uzun hazırlıklarla bir personel rejimine gidecek 
olursak, o zaman muhterem maliyeci arkadaşlarımızın 
bize çok yardımları dokunacaktır. 

Sayın Erdem hatırlayacaklardır; bir fiilî kadrolar 
ve ideal kadrolar meseleleri vardı, bundan evvelki 
hükümetlerde bunlar çok görüşüldü; fiilî kadrolara 
göre bir bütçe getirilirse manzara başka türlüdür, ideal 
•kadroya göre getirilirse başka türlüdür. Arada 50 
milyar, 100 milyar fark olur ve bu fark kimseye 
ödenmez, Bütçe Kanununda gözükür; ama ideal kadro 
dolmayacağına göre, o para ne olur? İşte bunları 
aramızda güzelce anlaşarak, konuşarak bir neticeye 
vardırmak imkânı vardır. 

Zannediyorum ki, hiçbirimiz şunda ayrılmayacağız: 
Türkiye'mizde artık gelişmenin, kalkınmanın yükünü 
ve bunun şikâyet edildiği gibi en büyük kısmını, bordro 
suretiyle ücretlerini alanlara yükleme gibi bir zihniyet 
mevcut değildir. Bu mevcut olmayan zihniyeti muh
terem arkadaşlarım, buyurunjuz hep beraber çalışarak, 
bir sene içinde fiiliyata ve tatbikata intikal ettirelim. 
Hem Hükümetimiz acil tedbirleri alsın, hem de böyle 
bir rejimi sağlayalım diyorum. 

Bu husustaki sözlerimi bitirirken, belki muhterem 
Hükümetimiz için de yararlı olabilir düşüncesiyle ve 
müsaadenizle şunu da arz etmek, istiyorum: Muhterem 
arkadaşlarım, devlete hizmet verenlerin statülerinde 
yapılan düzenlemeler çok dikkatle yapılması lazım 
gelen düzenlemelerdir. Yani, kendilerini daima 
methederiz, ben de söyledim; «vefakâr, cefakâr in
sanlar; bürokrasi olmadan devletin hiçbir hizmeti 
görülemez» deriz de, bu düzenlemeler yapılırken 
fevkalade dikkatli olmamız gerektiğini bilmekle 
beraber, bazen bunları malî şartlar veya diğer sebepler 
dolayısıyla atlayabiliriz. 

Onun için derim ki, bu husustaki ayarlamalar 
eğer bu kanun hükmündeki kararnamede mevzubahis 
olaca'ksa, muhterem Hükümetimiz tecrübe, kıdem, 
e'hliyet ve gayret esaslarını mu'hakkak öne almalıdır 
bunları da her şeyden üstün tutmalıdır. Eğer bunlar 
öne alınırsa, size şunu temin edebilirim ki -şahsî 
tecrübemle ifade ediyorum, daha evvel bu sıralarda 
hizmet görenler arasında da vardır benim gibi 40 
yıldan fazla hizmet verenler- müsteşarların, genel mü-

I dürterin, genel müdür yardımcılarının, valilerin, bir 
I hükümet değil, dört - beş hükümet zamanında şerefle, 

adaletle dürüstlükle vatana hizmet verme imkânları 
I mevcuttur ve bütün hükümetler böyle memurlardan 

şeref duyarlar. Bunu sağlayacak bir personel rejiminin 
hazırlanması için Yüce Meclisin ve Sayın Hükümeti-

I mizin yardımlarını rica ediyorum. 
I Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayülken. 

I BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde görüşmek 
I üzere Sayın Şeref Bozkurt, buyurun efendim. (Alkışlar) 

ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlileriyle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yetki Kanunu 
Tasarısını geçen hafta içerisinde Bütçe ve Plan Ko
misyonunda enine boyuna olmasa da, dilimizin dön-
düğünce eleştirdik, inceledik. 

I Tasarının amaç maddesiyle, memurların ve diğer 
kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak, 
malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapmak üzere 
bu tasarıda belirtilen çerçeve içerisinde kanun kuv
vetinde kararname çıkarılması yetkisi istenmektedir. 
Amaç, gerçekten bugünkü koşullar içerisinde memurun 

I güç durumunu bir ölçüde de olsa iyileştirmeye yönelik 
gözükmekte olduğundan bu yönüyle tasarıyı elbette 
sevinçle karşılamak gerekir. Memur, özellikle son yıl
larda ülkemizde oldukça ileri boyutlara ulaşan 
enflasyon nedeniyle, ekonomik ve malî hakları bakı-

I mından son derece kötü bir noktada bulunmaktadır. 
Esasen enflasyonun temel etkilerini dar ve sabit ge
lirliler üzerinde icra ettiği de bilinen bir gerçek 
olduğuna göre, ülkemizin son yıllarda yaşadığı, 

I enflasyonun, bu kesiminin durumunu oldukça güçleş
tirdiğini hepimiz kabul etmek durumundayız. Hele bu 

I yılki artışlar da, Hükümetin iktidara geldiği tarihten 
bu yana oldukça ileri boyutlara ulaştığına göre, me
murun yıllardır süregelen zor durumu daha da zorlaş-

I rnıştır. Bunu inkâr etmek mümkün değildir. 
Yalnız, Hükümetin memurun ekonomik ve malî 

durumunu iyileştirme konusunda Bakanlar Kurulu 
I olarak, halen yürürlükte bulunan mevzuat karşısında 

böyle bir yetkiyi almaksızın da birtakım iyileştirmeler 
yapma olanağı vardır. Nitekim, işgüçlüğü, iş riski, 
temininde güçlük zammı, yakacak yardımı gibi ko
nularda Hükümet bu kanun tasarısıyla istenilen yetki 
olsa da olmasa da, eğer amaç gerçekten memurun 
ekonomik ve malî durumunun iyileştirilmesi ise, 

I bizatihi bugünkü durumunda sahip olduğu yetkileri 
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kullanmak suretiyle, bu amaç doğrultusunda birtakım 
düzenlemeler yapma olanağına sahiptir. Eğer, halihazır
da yürürlükte bulunan mevzuat karşısında Hükümetin 
Bakanlar Kurulu olarak sahip olduğu yetkiler yeterli 
görülmüyorsa, buraya getirilen kanun tasarısıyla isteni
len yetki sadece memurun ekonomik ve malî haklarını 
düzeltici istikamette bir yetki ise, iktidar olsun, muha
lefet olsun bütün siyasî partiler de ittifakla Hükümete 
o yetkiyi verirlerdi. 

Oysa görüyoruz ki, bu ekonomik ve malî iyileştir
me görünümünün arkasında, biraz evvel Sayın Tutum' 
un belirttikleri gibi, 260 kanun maddesini ilgilendiren 
yeni bir düzenleme ve değiştirme istemi bulunmakta
dır ve hatta burada açık açık da ifade edilmiştir; 
devlet memurluğuna alınma, hizmet şartları ve şekilleri, 
malî hükümler, sosyal haklar ve yardımlar. Demek 
oluyor ki Hükümet, Sayın Başbakan Yardımcısının 
Bütçe ve Plan Komisyonundaki konuşmalarında be
lirttikleri gibi, Personel Yasasında, ya da personel 
mevzuatında bir reformu amaçlamamasına karşın, 
personel hukukunun temel hükümlerini, bizatihi ya
pısının tamamını değiştirmek için yetki istemektedir. 
Eğer amaç, salt ekonomik ve malî noktalarda iyileştir
me olsaydı bu kabule şayan görülebilirdi; ama eğer 
memur hukukunun tümüne ilişkin bir düzenleme 
yetkisi istiyorsanız bu konuda doğrusu biraz düşünmek 
gerekir. 

Memura, siyasal iktidarların elinden çok çekmiş 
bir kesim olarak hatırlamakta fayda vardır değerli 
milletvekilleri. O nedenle memur hukukuna ilişkin dü
zenlemeler getirilirken, mutlak surette objektif kriterler 
esas alınmak ve objektif kriterlerin tayin ettiği çizg iller 
istikametinde bir düzenleme ya da bir tedvini ortaya 
koymak gerekir. Hükümetin yapısı böyle bir tedvine 
böyle bir kodifikasyona müsait değildir. Çünkü hü
kümet bir siyasal iktidardır, yanlıdır, yanlı olmak 
zorundadır. Binaenaleyh, geçmişte görülen siyasal 
iktidarların memur üzerindeki etkilerini tekrar yaşama
mak, devlet idaresini yansızlıktan ayırmamak^ ayırt
tırmamak, yansızlıktan ayrılmasını sağlayacak hüküm
leri ortaya koymamak gerekmektedir. Oysa, yanlı ol
mak durumunda olan hükümetin eline yansız, temi
natlı, kamu hizmetini ifa ederken güvenceye sahip 
memurunu bırakırsanız, bu ileride arzu edilmeyen 
birtakım sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenle memur huku
kunda yapılacak düzenlemeler konusunda kanun kuv
vetindeki kararnameler değil, Mecliste her kesimin 
mutlak surette üzerinde görüşlerini belirtebileceği, 
batta getirilen tasarıların daha da iyileştirilmesi isti-
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kametinde katkılarda bulunabileceği bir kanun ta
sarısının Yüksek Meclisin huzuruna getirilmesi gere
kirdi; bu yapılmamıştır. 

Doğrusu, şimdiye kadar Özal İktidarının kanun 
kuvvetinde kararnameler çıkarmak için yetki istem-
leriyle Meclisin gündemine gelmesi gerçekten ilginç 
bir gelişmedir. İnancımız odur ki, kanun kuvvetinde 
kararname çıkarma yetkisi istisnaîdir, kural değildir. 
Oysa siz kuralı istisna, istisnayı kural haline getiri
yorsunuz. Bu doğru değildir. Yasama Meclisinin fonk
siyonunu, tabir caizse, örtmek istiyorsunuz. Bu yan
lıştır, bu gidiş iyi bir gidiş değildir değerli ANAP 
milletvekilleri; özellikle sizin dikkatinizi çekmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, süreniz doluyor, lüt
fen toparlayınız. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) -^ Siz
ler de Yasama Meclisinin birer üyesi olarak, birer 
milletvekili olarak, yasama göreviyle görevlendiril
miş kişiler olarak Hükümete bu yetkinin verilip veril
memesi noktasında son derece itina ve ihtimam gös
termek durumundasınız. 

Değerli arkadaşlarım, «Süre yok, acele birtakım 
şeyler yapılmak gerekir» diyorsunuz. Size soruyorum : 
Geçenlerde inceledim, bu yasama dönemi içinde çı
karmış olduğunuz kanunların aşağı yukarı tamamına 
yakın bir kısmı kanun kuvvetinde kararname çıkar
ma yetkisidir. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen bağlayınız 
efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Ta
mamlayacağım efendim. 

Bugüne kadar çıkardığınız kanun kuvvetinde ka
rarname yetkilerine istinaden kaç tane kanun tasa
rısı getirdiniz? Vergi kanunlarında değişiklik yapan 
bir kanun tasarısı getirdiniz, yine böyle bir yetki ta-
sarısıydı; onu aldınız, özel indirimi mi artırdınız? Ara
dan dört aylık bir süre geçmiş olmasına karşın, ace
le etmenize karşın, almış olduğunuz yetkileri realize 
ettiniz mi ki, gelip memur hukukunu düzenleme ko
nusunda böyle bir talepte bulunuyorsunuz? 

Aslında, basında ifade edilen bir gerçeği hatırla
tarak sözlerime son vermek istiyorum. Amaç, eğer 
devlet kadrolarının ANAP'laştırılmasıysa, bunda hata 
ediyorsunuz; o tavır, hiç kimseye hiçbir zaman fay
da getirmedi ki size getirsin. (HP sıralarından alkış
lar) 

Onun için dikkatinizi çekiyorum, devlet kadrola
rını ANAP'laştırmaktan imtina etmek zorundasınız, 
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eğer demokrasi sürsün, demokrasi yaşasın istiyorsa
nız. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP ve MDP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
1 inci madde üzerinde söz isteyenler konuşmuş

lardır. 1 inci madde üzerinde bir önerge vardır, oku
tuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri İle îlgiji Ba

zı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yetki 
Kanun Tasarısının; 1 inci maddesi, Anayasayı zor
layıcı nitelikte olduğundan, Anayasaya aykırı hüküm
ler taşıyıp taşımadığının ve özellikle Anayasamızın 
163 üncü maddesine aykırı olup olmadığının saptan
ması için, Anayasa Komisyonundan görüş alınması 
arz ve teklif olunur. 

Özer Gürbüz 
Sinop 

H. Barış Can 
Sinop 

Isa Vardal 
Zonguldak 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Mehmet Sait Erol 
Mardin 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Sururi Baykal 
Ankara 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Feridun Şakir öğünç 
istanbul 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden görüş bildir

mek isteyen?.. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Ben istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürbüz. 
Sayın Gürbüz, süreniz beş dakikadır. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; amacımız tasarıyı netleştirmek, tasarıyı 
Anayasa doğrultusunda tartışılmaz hale getirmektir. 

Gönlümüz isterdi ki, böylesine Anayasa ile iç içe 
olan bir tasarı Anayasa Komisyonundan uygunluğu 

ölçüsünde görüş alınarak Yasama Meclisine gelsin. 
Çünkü Anayasa Komisyonunun anaişlev ve görevi 
herhalde budur. 

Tereddüdüm şuradadır : Anayasamızın 163 üncü 
maddesi şu metni içerir : «Cari yıl bütçesindeki öde
nek artışını öngören değişiklik tasarılarında ve cari 
ve ileriki yıl bütçelerine malî yük getirecek nitelikte
ki kanun tasarı ve tekliflerinde, belirtilen giderleri 
karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunlu
dur.» 

Gerçekten Hükümet, belirtildiği gibi, bu tasarıyla 
memurlara, emeklilere bir zam yapacaksa bütçeye 
malî külfet, yük gelecek demektir. Eğer zam yapma
yacaksa bu konu elbette ki tartışılmaz. Zam yapaca
ğını kabul ettiğimiz zaman, bunun kaynağının da 
gösterilmesi anayasal zorunluluk olarak karşımıza çık
maktadır. Yetki kanun tasarısının, yasa tasarısı ola
rak karşımıza gelmesini istememiz de bundan doğu
yordu. Yetki tasarısı olduğu için Hükümet de belki 
bilemiyor, ne yapacak, ne kadar verecek, verecek mi 
vermeyecek mi, zam yapacak mı yapmayacak mı; bü
tün bunların miktarını Hükümet de bilemiyor. Oysa 
bu yetki kanunu olarak değil de normal bir yasa ta
sarısı olarak karşımıza gelseydi, Hükümet de ne ka
dar zam yapacak, neleri artıracak, kimlere ne kadar 
verecek; bunu bilerek buraya gelir ve tasarı Ana
yasamızın 163 üncü maddesine de-uyardı. Bu yönüy
le, öncelikle 163 üncü maddedeki, kaynak gösterme 
zorunluluğunun yerine getirilmesi için, ya da bu ha
liyle tasarının Anayasaya uygun olup olmadığının 
anlaşılması ve saptanması için görüşü alınmak üzere 
yetki kanunu tasarısının Anayasa Komisyonuna ha
valesini öneriyoruz. 

Amacımız, engellemek ya da tasarıyı geciktirmek 
değildir; asla böyle bir düşüncemiz yoktur. Amacımız, 
tasarıyı netleştirmek ve Anayasayla uygunluğunu sağ
lamaktır. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Önergeyi ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Şimdi maddeyi oylarınıza sunuyorum : 1 inci mad

deyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci mad
de kabul edilmiştir. 

2 ncr maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu yetki kanununa göre çıkartıla

cak kanun hükmünde kararnameler; 
13.12.1960 gün ve 160 sayılı Kanunun kapsamı

na dahil kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışan me-
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murlarla diğer kamu görevlilerinin malî ve sosyal 
haklarında günün ekonomik şartlarına uygun olarak 
yeni düzenlemeler yapmak üzere; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek 
ve değişikliklerinin sınıflandırma, Devlet memurluğu
na alınma, hizmet şartları ve şekilleri, malî hükümler, 
sosyal haklar ve yardımlar ile geçici hükümlere dair 
kısım başlıkları altında yer alan maddelerinde, 

b) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun değişik ek 17 nci maddesinde, 

c) 2424 sayılı Mülkî îdare Amirliği Hizmetleri 
Tazminat Kanununda, 

d) 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun geçici 
7 nci maddesinde, 

e) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
106 nci maddesinde, 

f) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
nun 12 nci maddesinde, 

g) 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuru
luş ve işleyişi Hakkında Kanunun 38 inci maddesin
de, 

h) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen kanunlarla 
diğer kanunlarda yer alan malî ve sosyal haklara dair 
olan hükümlerinde, 

Yapılacak ekleri ve değişiklikleri kapsar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen
ler... 2 nci madde üzerinde söz isteyen yoktur. 

Önergeler var. Önergeleri önce geliş sırasına gö
re, daha sonra da aykırılık sırasına göre okutaca
ğım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili 

Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yet
ki Kanunu Tasarısının 2 nci maddesi Anayasayı 
zorlayıcı nitelikte olduğundan, Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyıp taşımadığının ve özellikle Anayasa
nın başlangıç, 6, 7, 8, 87, 128/2 - son, 140 inci mad
delerine aykırı olup olmadığının saptanması için 
Anayasa Komisyonundan ıgörüş alınması arz ve tek
lif olunur. 

özer Gürbüz Şeyhmus Bahçeci 
Sinop Diyarbakır 

H. Barış Can Mehmet Sait Erol 
Sinop . Hakkâri 

İsa Vardal Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak Zonguldak 

R. öner Çakan Sururi Baykal 
Zonguldak Ankara 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Kenan N. Nehrozoğlu 
Mardin 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının 
2 nci madde (b) bendinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ederim. 

«t») 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun malî hükümleri, sosyal haklar, yardım
lar gibi maddelerinde ve 657 saydı Devlet Memur
ları Kanununa göre Silahlı Kuvvetlere sivil perso
nel alımı hususunda», 

Recep Ercüment Konukman Zeki Yavuztürk 
İstanbul Elazığ 

Berati Erdoğan îsmail Dayı 
Samsun Balıkesir 

îsmet Oktay İlhan Araş 
Eskişehir Erzurum 

Saffet Sakarya 
Çankırı 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yetki Kanunu Tasarısının 2 nci maddesinin (a) ben
dinin aşağıdaki sekide değiştirilmesi arz ve teklif 
olunur. 

Özer Gürbüz Şeyhmus Bahçeci 
Sinop Diyarbakır 

Halit Barış Can Mehmet Sait Erol 
Sinop Hakkâri 

İsa Vardal Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak Zonguldak 

Rıza öner Çakan Sururi Baykal 
Zonguldak Ankara 

Süleyman Koyuncugil Salih Alcan 
Gaziantep Tekirdağ 

Kenan Nuri Nehrozoğlu Mustafa Kani Bürke 
Mardin Denizli 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

«MADDE 2. —< 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek 

ve değişikliklerinin malî hükümler, sosyal haklar ve 
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yardımlar ile geçici hükümlere dair Ikısım başlıkla
rı altında yer alan maddelerinde ve göstergeleri dü
zenleyen 43 üncü maddesinde,» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinin 

(h) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz.ı 

Kemal Özer Hüseyin Avni Sağesen 
İstanbul Ordu 

Feridun Şakir öğünç Ahmet Sırrı Özbek 
istanbul Adıyaman 

Abdullah Çakıref e İsmet Turhanıgil 
Manisa Manisa 

Rıza Öner Çakan Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak Zonguldak 

«h) Yukarıdaki fıkralarda Ibelirtilen kanunlarla 
5434, 506, 1479 sayılı kanunlar ve diğer kanunlarda 
yer alan malî ve sosyal halklara dair olan hüküm
lerde,» 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre 
tekrar okutup, işleme koyuyorum: 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yetki Ka
nunu Tasarısının 2 nci maddesi Anayasayı zorlayıcı 
nitelikte olduğundan, Anayasaya aykırı hükümler ta
şıyıp taşımadığının ve özellikle Anayasanın başlangıç, 
6, 7, 8, 87, 128/2 - son, 140 inci maddelerine aykırı 
olup olmadığının saptanması için Anayasa Komisyo
nundan görüş alınması arz ve teklif olunur. 

Sinop Milletvekili Özer Gürbüz ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTlN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye ka

tılmıyorlar. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen var mı? 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Ben söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gürbüz. (ANAP 

sıralarından «Aynı şeyleri söyleyecek» sesleri) 
Lütfen müdahale etmeyiniz efendim. Bu ayrı bir 

önergedir; okunacaktır, usulî işlemi neyse o yapıla
caktır. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; arkadaşlarımızın çok acelesi olduğu anlaşılıyor. 

Değerli üyeler, amacımız, demin de belirttiğim 
gibi, tasarıyı netleştirmektir. Tasarıda, açıklanmasına 
ihtiyaç gördüğümüz hususlar vardır. Bu yönüyle, 
demin de belirtmiştim, Anayasa Komisyonundan geç
meliydi bu tasarı; Anayasa Komisyonu görüş bildir
meliydi. 

Anayasanın başlangıcında, Anayasa maddelerinin 
ne biçimde yorumlanabileceği hüküm altına alınmıştır. 
Burada; kuvvetler ayrımının, devlet organları arasında 
üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli devlet. 
yetkilerinin kullanılmasından ibaret ve bununla-sınırlı 
medenî bir iş bölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün 
ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu ve bu hal
lerle yorumlanacağı belirtilmiştir. 

Demin de belirttiğimiz gibi, 91 inci maddeden 
bir - iki istisna ve bir de yasaklanan bölüm dışında, 
bütün konuların Hükümet tarafından kanun kuvvetinde 
yetki kararnameleriyle istenebileceğini düşündüğümüz 
ve bunda Hükümetten hiçbir yorum, hiçbir açıklama, 
hiçbir gerekçe istemediğimiz halde, «Acelemiz var» 
deniyor. Ancak, ne konuda acelesi olduğu dahi anla
şılmadan, bugüne kadar bütün yasama meclislerinden 
belki de en çabuk kanunların çıktığı Yasama Meclisi 
olduğumuz için (Bu yetki yasaları daha önce çıktı
ğında, ilk kullanışlarında Senatoda vardı, şimdi o da 
yok) çok çabuk kanunlar çıkabiliyor; buna göre Hü
kümetin hiçbir açıklama yapmadan, «Her yiğidin ayrı 
bir biçimde yoğurt yiyişi vardır» diyerek bizden yetki 
yasaları istemesini haklı bulmuyoruz. Bunu Yasama 
Meclisinin görevine müdahale olarak sayıyoruz, Ya
sama Meclisinin devre dışı bırakılması anlamında 
anlıyoruz. Eğer bunun tersini anlarsak; o zaman Hü
kümet gelsin hiçbir gerekçe göstermeden bütün ko
nularda bizden yetki istesin ve böylece yasama yetkisini 
de devredelim Hükümete, hep birlikte seyredelim... Bu 
olur mu değerli arkadaşlarım? (HP sıralarından 
alkışlar) O zaman Yasama Meclisi hangi görevini 
yapacaktır? 

Bu nedenle diyorum ki, 91 inci maddeyle ilgili 
hiçbir gerekçe göstermeksizin, Hükümet tarafından 
yetki istenmesi Anayasayı zorlamadır. Yine ilavesi 
var; tasarıda da görüldüğü gibi, hâkim tazminatları 
da, hâkim ödenekleri de, savcı ödenekleri de buna 
dahil edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yargı bağımsızlığı vardır. 
Yargı ayrıca bir güçtür. Anayasamızın 140 inci mad
desi hâkimlik mesleğini şöyle belirler; 

«Hâkimler ve savcılar adlî ve idarî yargı hâkim ve 
savcıları olarak görev yaparlar.» Ve yine ödenek bö
lümünde; «Hâkim ve savcıların nitelikleri, atanma-
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lan, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte 
ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yenlerinin geçici veya 
sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuş
turması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriy
le ilgili...» gibi konularda; ki, üzerinde durmak istedi
ğim, «Aylık ve ödenekleri, mahkemelerin bağımsızlığı 
ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzen
lenir» denmektedir. Biz bu yetkiyle bağımsız yargının, 
bir anlamda Anayasa Mahkemesini de içine alan, 
çıkardığımız yasa tasarılarını, yetki kanunlarını incele
me yetkisini Anayasadan alan Anayasa Mahkemesi 
Başkan ve üyelerinin ödeneklerini artırma yetkisini de 
Hükümete vermiş oluyoruz. (HP sıralarından alkışlar) 

Yargının ödeneğini Yasama Meclisi vermelidir. Bu
nu hiçbir tarafa bırakamaz, bunu devretmeye yetkisi 
yoktur. Çünkü, hep bildiğiniz gibi, yasama yetkisi, 
kanun yapma yetkisi, 7 nci maddede de belirtildiği 
gibi, Yaşama Meclisinindir ve aynı 7 nci madde «Bu 
yetki devredilemez der. Eğer bu devri, bu yetki ver
meyi, üzerinde durmadan, gerekçelerini aramadan kul
lanırsak yetki devri anlamına gelir. Yetkimizi yürüt
meye devretmiş oluruz ve böylece bir anlamda bu 
tasarı içerisinde ide, yargının tazminatlarının belirlen
mesi yürütme organına devredilmektedir. Buna yetki
miz yoktur değerli arkadaşlarım; Anayasaya ters 
düşmektedir. Yargıyı, yargının maaş ve ödeneğinin 
takdirini (ki, Anayasa hâkim bağımsızlığını dikkate 
alarak, «Kanunla yapılır» dediği halde) yürütmenin 
insafına bırakmaktayız. Yürütme isterse yargının öde
neğini artıracaktır, istemezse ödeneğini artırmayacaktır 
ve bu yargının içerisinde Anayasa Mahkemesi Başkan 
ve üyelerinin ödenekleri de vardır. İsterse bunları da 
artıracaktır, istemezse artırmayacaktır. Bunu devret
meye bizim yetkimiz yoktur değerli arkadaşlarım. Bu, 
yargı organını bir anlamda yürütmeye bağlamak 
anlamına gelir ve yargının yürütmeyle ilgili verdiği 
kararlara gölge düşürebilir. Bunun için isterdim ki 
ve istiyoruz ki, Anayasa Komisyonu görüş bildirsin, 
tasarımız berraklaşsın, Anayasaya uygunluk yönünden 
tartışma dışına çıksın. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, lütfen toparlayınız. 
ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Toparlıyorum Sa

yın Başkanım. 
Önergemizi bu amaçla vermiştik. Anayasaya aykırı, 

Anayasayı zorlayan bir yasa çıkartmayalım. Anaya
sadan kaynağını almayan hiçbir yetki hiçbir organ 
tarafından kullanılamaz; tasarruf Anayasaya aykırı 
düşer." 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Önergenin tabi olduğu işlemi tamamlamak üzere 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meölisi Başkanlığına 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yetki 
Kanunu Tasarısının 2 nci maddesinin (a) bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

«Madde 2. — 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek 

ve değişikliklerinin malî hükümleri, sosyal haklar ve 
yardımları ile geçici hükümlere dair kısım başlıkları 
altında yer alan maddelerinde ve göstergeleri düzen
leyen 43 üncü maddesinde,» 

Sinop Milletvekili, Özer Gürbüz ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Bu öergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen var mı?.. 
Buyurun Sayın Gürbüz. (Alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; belki biraz fazla işgal ettim kürsüyü, bağış
layın. 

Çok önemli gördüğümüz memurlarımızla ilgili bir 
yetki tasarısını görüşüyoruz. Memurlarımıza verilecek 
her türlü zammın, her türlü hayat seviyelerini artırma
nın yanındayız. Ancaik tartışarak, hep birlikte görüşe
rek Anayasaya en uygun, kalıcı bir yasa çıkartmak 
istiyoruz; amacımız budur, Yasama Meölisi olarak 
görevimizi yapmak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, amaçladığımız şuydu önerge
mizde: Hükümet amaç maddesinde, memurların ça
lışmalarında etkinliği artırmak ve malî ve sosyal hak
larında iyileştirmeler yapmak, dediği halde, kapsam 
bölümünde bu amacı taşarak, «sınıflandırma, memur
luğa alınma, hizmet şartları ve şekilleri» gibi hiç de 
acelesi olmayan, Sayın Balkanımızın da belirttiği gibi, 
hiç de acele edilmeyen malî konular dışındaki hüküm
leri de içermektedir. Oysa amaç sadece malî konular 
ve sosyal haklarının iyileştirilmesi idi. Aşağıda ata-
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, ulsul hakkımda söz istiyorum. 

madan ıdisipMn suçlarına kadar, memur tasfiyesine 
kadar 260 maddeyi içeren, tümüyle 657 sayılı Yasanın 
yeniden gözden geçirilmesi, yeniden Hükümetçe takdir 
edilmesi var. 

Onun için deriz ki, (gerçekten Hükümet memur
ların malî ve sosyal imkânlarını artırmada samimî ise; 
getirdiğimiz değişiklikte sadece tasanda bunu bıraktık. 
Diyeceksiniz ki, «Demin Anayasaya aykırı buluyordu
nuz, şimdi nasıl bunu bize getirebilirsiniz; malî hü
kümler Anayasaya aykırı değil miydi?» Ancak, çoğun
luk kararlarınıza saygımız var, saygıyla karşılıyoruz 
ve de istiyoruz ki, bu tasarıyı daha sağlıklı biçime 
getirelim ve gerçekten memurlarımız, her gün artan 
hayat pahalılığı karşısında biraz olsun malî yönden 
rahatlatmak istiyorsak, sırf önergede belirttiğimiz gibi, 
«Malî hükümleri, sosyal haklar ve yardımları» bi
çiminde ve bir de göstergeyle ilgili 43 üncü maddesin
de değişiklik yapmak yetkisini verelim ve bu haliyle 
memurlarımıza bir rahatlık ve ferahlık getirelim dedik. 

Önergeyi vermemizin amacı budur. Yüksek takdir
lerinize saygılarımızla sunarız. {HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Önergenin ıtabi olduğu işlemi tamamlamak üzere 

önergeyi oylarınıza sunacağım: Önergeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum:-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlileri »üe ilgili- Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı»nın 2 nci 
madde (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ederim. 

«b) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun malî hükümleri, sosyal haklar, yardımlar 
gibi maddelerinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa göre Silahlı Kuvvetlere sivil personel alımı 
hususunda,» 

Elazığ Milletvekili Zeki Yavuztürk ve arkadaşları 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılıyoruz. (HP ve M DP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun efendimi. 
RIFAT BAYAZrr (Kaîhramanmaıraış) — Sayım 

Başlkan, KomÜsıyom önergeyi kabul etmiştir. Yafaız, 
İçtöüzüğümlüzüm 46 nci maddesine göre, kalbul ede
mez. Çünlkü, değişlilkllk önergesinin kabul edlilelbitee-
sli için Koimiisıyon kılsimında toplantı niilsialbımım olması 
gerekir; falkalt çoğunluk yoktur. (ANAP şuralarımdan 
«var» sesteri) 

Bu bakıımldain oylalmanım yapıılimlaimaısı gerekir. 
ıBAŞIKAN — Peki efendim. 
Ktomislyom üyeleri ıllültlfen ayağa ka'liksıırilaır... 
(Geneli Kuruluda bulumiam Plan ve Bütçe Komis

yonu üyeleri ayağa kallktıılair) 
»BAŞKAN — Yeter sayı vardır efendim. (ANAP 

suralkrımldan alkışlar) 
Önergeyi oıylaırımıza siumulyaruim : Kalbull edenler... 

lEtoeyenfer... Önerge kalbuıl edilllmişıtir. 

Diğer önergeyi okuıtıuıyoriulm : 
Türkiye B'ülyiülk Millet Meclisi Başkanlığıma 

Göruışü'ImeMbe olan ıtaisaırnnın 2 nci maddesinin (h) 
toendin'in aşağıdaki şeklide değişitirilmıeSini aız ve tek
lif ederiz. 

«İh) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen kanunlarla 
5434, 506, 1479 sayılı kanunlar vs diğer kanunlarda 
yer alan malî ve sıofsiyall haklara dair olUa'n hükümler-
Ide.» 

îstanlbul MillletVekliılü Kemal Özer Ve arkadaşları 
IBAŞKAN — Biu önergeye Kornı'lsiyom kaıtılıyior 

mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Kalfciıllmııyoiruz. 
IBAŞKIAN — Hükümet katılıiyor mu? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (ferdir) — KaMlimrtyoruz. 
IBAŞIKAN — Öinenge sahiplerimden sıöz islteyön?.. 
'Buyuran iSaıyıin Özer. 
Siyim Özer, slüreniz beş dakikadır. 
KEMAL ÖZER (İstanbul) — Sayım Başkan, Yü

ce Meçisin sayın üyeleri; Hülklümıst'im önergeye ni
çin kaltıtaadığımım cevabımı beklierdim, bir işçi köken
li milletvekili olknıam dolayîisıyla; fakaıt Hükümet bu
ma cevap verimıek tenezzülünde dahi buliummadı. 

BMlm önergeımttedeiki gaye, işçi emelMıiferinln de 
ibu Kanun kapsamıma alınimaısıydı. Fakat, 2 nci fıkra 
lîe buraisıt talbiî çeiışiyoir. Memur emeklileriyle de çe-
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işiyor, Çünkü 2 ncü Miranın baş kısımımda aynen; 
«... Kanunum kapsamama dahili kamu kurum ve ku
ruluşlarımda çalışan mmurlarfa diğer kamu görevli-
llertaim miaılî ve sıosyall haklarında» diyor. Emeklileri 
kapsamıyor; falfcalt alt kusma geliyor emeklileri kap-
stiyofi 

Biz buraya, diğer kanunlardaki demiryoiarı ve 
harp sanayinde çaHışam eski işçilerimizin de dahi edil
mesini ıMetmiıştik, Komisyon ve Hükümet uymıadı. 

MDP1 arkadaşıim konuşurken; işçi keslm'inlin top-
taözfeşmie yapltııği'nı ve ütoretSerilniin iyi olduğunu oy
sa memur arkadaşlarıımııızıın bu takandan mahrum ol
duktanım söylediler. Bön mıâmur arkadaşlarımızın 
hiçbir zaman yaptıkları görevle, taşıdıkları unvanla 
mütenasip ücret alldıkllan iddiasında değiim. Bir mlüs-
ıfieşarıın aildığı ücret düışiülkltlüır ve 'bir tnıüsıfieşarflık gö
reviyle orarMı değiMlr. Ancak, sayım mildtivekili, 
dört seneden beri Türkiye'de serbest toplu sözleşme 
düzeni yoktur, bunu Yüksek Hakem Kumlu tespit 
edef< 

ISayıın Barbakan Yardımcımız Raya Erdem Bey 
burada. Bilmiyorum Devlet Bakammuz Kâzım Bey 
burada mı? Sayın eski Barbakanımız Büflend Utosu 
Bey de buradalar. Ben de Türkiye îşçi Sendikaları 
Konfederasyonunun Baışfcanvekİi olarak o zaman Hü-
kütaeUîe yapılan toplan'tılaıra işltiralk ettim. Her sene 
Hükümefcitmiiz, yüzde 25 enflasyon dedi, Yüksek Ha
kem Kurullu da (Kâzım Bey de o zaman Vükselk Ha
kem Kurulu üyesi idi) yüzde 25*i yüzde. 26 yapmadı. 
Ama bugün yine Başbakan Yardımcımız Sayın Ka
ya Erdem Bey çıkar, «Yüzde 48\ilir geçen seneki enf-
Hasyon» derler, işçilerin yüzde 231ük kaybımı hiç na
zarı Jtibare almazlar; fakait Türk - tş ek zam ilsftedi» 
ği zaman kıyamet kopar. -Bu şene de yüzde 25 üze-
ufinde Ikaırar Ikıfendiı. 

ıîşçi emeklileri hiçbir zama'n tavamdan emekti ol
ma imkânına ısahip değiller. Şu bakımdan sahip de
ğiller : Alsıgarî ücret, Asgarî Üaret Kanununa göre en 
geç Ifci senede (bir (tespit ediîir, taban yükselir; ıtavan-
sa, yine mıemurlarım katsayısına göre yükselir; 3 se
ne o tavandan iütoreti ödemesli 'lazım ki, tavandan 
emekli olabilsin. Fakat her sene kaHsayı yükseldiği için 
(hiçbir İşçimiz foyandan emekli lollmıa imkânına sahip 
Olamamaktadır. 

Yine yakacak yardımı İşçiler arasımda büyük bir 
prolbileımdjir. Memur ömekÜsii arkadaşlarımız 7 500 lira 
yakacak yardımı allıırken, işçi emeklileri halen 6 500 
lira almaktadır. Bunun da dlüẑ tdllmesıi lazım. 

Sayım Mialye-lBakanımız (Sosyal Güvenlik ve Ça-
Üıışma Bakamımız yok) bunları Yüce Meolüse ne za

man getirecekler? 'Bunları açridlairlarsa (büz de memnun 
oluruz; hem Bağ - KurMan, hem Sosyal Sigortalar 
Kurumundan emekli olan işçi arkadaşlıaomıız da mem
nun olurlar. 

Benli dinlediğiniz için 'teşekkür ederim. (Alikmşil'aır) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Özer. 
Önergenin tabi otlduğu işlemi tamamlamak üzere 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabuil edenüer... Elt-
meyenüer... önerge kabul edlimemişjtlir. 

CAHİT TUTUM (Bahıkeslir) — Saym 'Başkan, so
ru sorabilir miyfo? 

BAŞIKAIN — Hayır Sayım Tötum; Soru ısoırma sıra
sı madde (üzerimdeki görüşmelerden sonraydı. Ondam 
aonra değlşlklic önergelerine geçtik biliyorsunuz. Onun 
için soru sormanız mümkün olmayacak. 

(2 ndi maddeyi, (lb) bendinde yapılan değişiklikle 
bMIJkfte oylarımıza sunuyorum : Kabul edentler..., Bt-
meyeniler.., KabuH edıiimişttir, 

3 tüncü maddeyi dkuıtuyorum : 
llketer 
MADDE 3. — Balkan&r Kurdu, bu Kanunun 1 

îînöi maddesli i e verilen yetkiyi hıtoruırken I 
a) Kamu hizmetlerinıin yürüttüfîmesînde ertüd'niği 

aritmimak, 
b) Ülkenin etaıomfk ve sosyafl durumu göz 

önünde bulundurularak, yeterli ve adil bir ücret sevi
yesi sağlamak, 

c) Memur ve diğer kamu görevlilerinim malî ve 
(Sosyal halklaımrida hizmetlin özelik ve gereklerine uy
gun iyİ^tiraneler yapmak, 

Hususlarıım göz önlünde bulundurur. 
BAŞKAN — 3 linoü madde üzerinde söz İsteyen 

var mı? 
Buyurun Saıymn Tüttüm^ 

CAHİT TUTUM (Baftıkesür) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; maidde üzerinde bir açıklamada bulun
mak ıMemiîyorum. Sadece bir soru sormak 'istiyorum. 
Soru hakkımı yeteri kadar açıklayabilmek içim kürsü
ye getoıiş bulltunuyorum. Sorum şudur : 

IBu lüç ıtame «temel <ikeden HküncM, olarak (b) fık-
rasıında; «Yeterli' ve adil bir ücret seviyesi sağlamak» 
denmektedir. HulkümeSe göre, memurlar İçin yeterli 
ve adil- bir liioret seviyesinden neyli aniıyorlar? 

Teşekkür ederim. (HP sıralılarından alışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür edertoı. Sayın Tutum. 
Maidde üzerinde başka söz üsteyen var mı? 
MAIitYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzMir) — Sayın Başkan, Hükümet adına 
ısiöz 'isiüiyaruim.i 
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BAŞKAN —• Buyurun efönldim, 
Söz isteme saflıası henliz Ibittmedliğıi içlin Sayın Ba

lkana ısöz verdimin 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (izmir) — Sayın Balkan, değeri mlilffle'tlve-
Iktiılteri; Kanon htükmünde kararnaımıe çıkarma yetlkM 
ıv*eıtım!e Anayasanın 91 inci malddeslindie düzenlenııniiiş ve 
Ibuınuri şaırtüan ıda ®eti!r1ilîm%tir. 91 'indi (maddenin lilki'n-
ci fıkrası; «Yetki kanunu, çılkanilacak kanun hlültomfüın-
\âo ikararnamenlin amacını, .kapsamımı, [ilkelerin1!, Mâ-
lanma süreslimi ve ıslüresli iiçinlde birden fazla Ikararna-
me çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir» ıdemiiışjtlir. 
Yani parlamentonun yetkisi devrelikken nelere ria-
•yieit edledeiği ide bu Mülkünde IbelMillmıişıtlir. 

IBunuınlla ıda ye'tlimilmeimiiiş, aynı miadldenikı son fık
rasında ışu hüküm gdfcirilmlilşltlir : «Yayıimlkrtdılklliaırı gün 
Türkiye- Büyük Müllet Meölilsi'ne sunulmayan fcarar-
ınaımiefler bu Itarilhlte, Türkiye Büyük Millet MedlMn-
de reddedilen kararnameler bu kararım Resimî Gazeltte-
Ide yayımllanldığıı ıtar1hlte, yürürlükten Ikaİcar. Değiışjtiri-
Iterelk kabul edilen kaırarnamıelenin (değişiriıîlmliş hü-
kümıleıC (bu (değişliklerin Resimî Gazetede yayımlan
dığı gün yürürlüğe girer.» 

Demek ıdluyor M, Anayasa koyucu parNaımıenıto-
nuın yeltkierini devrötimıiyor; yetki kanunu 'ile karar-
ınaım'e çılka,ılmıa yeltklsi veriyor, şartlarını tespit edliyıor 
Ve gene Ikenldi denetiTmiinii ve egemenliğlini muhafaza 
ediyor. Binaenaleyh, hüküm budur, açık. 

REŞİT ÜLKER :(#st)anlbuil) — Hemen geltiririseniz... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (Devamlk) — Getireceğiz tabiî; karaırna-
meler çıktığı gün huzurunuza gelecek. Şimdiye fcadar-
fldi uygulatmada bunun gelmemfiş oılmaisaı, bundan sonra 
(da böylle yapılacağı, anlamını taşımaz. 

'Şİlmldi geliyorum 128 ve 140 ııncı maddeye : Dün
yada tikli şey su kaMiırım'iyor; Bitlisli isüt, diğeıri de hu
kuk; hiç su Ikaflduııtmııyior. 

SJmldi gdliyorulm özer Gürblülz Beyin söylediği şe
ye. Diyor İki :. «Anayasanın 140 inci «nadidesi hâki!m-
terlin (bağumlsııziliığıınidıan söz edliıyor. Siiz bu hülkömlerle 
hâktalıeri etki atana ailmak İşitiyorsunuz» Bunu söy
lerken hukuku sulkndiırıyor. Neden bür mteiniz? Ana-
yasıanın 140 mcı maiddesiylle, memurların hukukunu 
düzenleyen 128 tindi malddesii atfasunda hiçbir fark yok. 
Balkın 128 inci maldde ne ıder : «Memurların ve diğer 
kamu görevlilerimin miiteiifcıleri, atanmaları, görev ve 
yertfldfiktrfi, hakları Ve yükümlülükleri, aylık ve ödenek
leri ve Idliğer özlük isteri kamumla ıdlüzenlenİır.» Alma 
karaımameilerön nerede çık'aınlamayacağıni' da Anaya-
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Sa açılkça (teispit elteniişltir. Bu ısisfcemaltik içerisinde bir 
(hulkulkçu ölaralk naıstl ıdtîştiınelbiİ'iisiiniz; «Oayıır, yamgıyı 
baslfcı altına almak istiyorsunuz» 'diye?., Bu, isjtie hu
kuka fesaldm karıştırılmasının ta kendisidir. (Alkışlar) 

Onun iç'in, eğri olturup doğru konuşmak meoburi-
yetlinideyilz; eğer sağlam (bir nöfcibeye varacalksak. Ben 
ide 30 Ikülsıur senelilk IhUkulkçUyum» Içkahde 30 küsur 
Seneyi aşlkıın hulkulkçuHar vaıidiır. Bu siisltema'tlik içed-
'süirnde yanlış dlduğunu ilzalh «elts'inlPer, haysüyetlîli bir kişi 
olarak burada kalbuıl ederim; ama hukuku saptatma-
malk veya isiülüe su IkaHmamıalk kaydıyla. 

iBunu beMtülklte'n isionra göl'iyorum Sayın Gahilt Tu-
ftuım'ıun sualine. Diyor İki, «YeiCerli ve adil bir üc-

nelt seMiyösli sağlamak...» Haiklıısınnz; ama biliyorsunuz 
yinıe Anayasalda bir lilîke var Sayıın Tultum : Bkonıomlik 
ve sidsya1! mesıelelörde Devl'elt birtakım görevleri üze
rine aflmısjtaır. Yalînız, Anayasa koyucusunun fellsefe-
siî ışu : «dDevilelt bu görevlleri mallî imkânları ölçülslüın-
de yerine ıgdbirir» d'er. Blünaemalleyh, buraldia multlak öl
çüyü aramayacaiksımız, Devletin malî fanlkânlarını ve 
sıınııriarısnıı göz önünlde buHunduıracalksıınıiz. Bunu 'da 'bu 
manada Maikiki ediniz. Yolklsia bizim anladığımız gün
cel manada ıdeğildti. Ben Anayasa hükmünü hatırlalt-
mıyoıruitti; bu, 1961 Anayaisasıında da vardı, 1982 Aına-
yasaSııında ıda mevcult !bulllunımialkltad!ır. 

(Keimıall Özer 'Bayietfenidü dddler ki; «*Bu ıtasaırıldan 
Soisyal Sigortalar Kurumu öm^klilfarliyle Bağ - Kur 
emöfclüterMn ide Isltifade eldip ötmeıyecelkleriıni Hükü-
meü; açıtolamadı.» 

Eğer bu yeltlki veriiîir ve idüzenllteme de yapArsa, 
bu ıdülzenlemenıi'n ıtalbiî fonksiyonu 'dlaırak tound'an 
Bağ - Kur ©meklilierli İde, Sloisıyal Sigoaltallar Kanununa 
göre emekli olanlar ıda laydaılamcaklaırdiır. Buıntor 
birb&jileriyle oırgariilk bağ halindedirler. Bu ikonulda da 
endıişemîz'in olmamasını lisiterıimı. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıırallarınidan :aHikiişttaır) 

BAŞIKAN — Teşdklfcür öderim Sayın Bakan. 
ONURAL ŞEREF B02KURT (Çanakkale) — 

Sayın iBaşIkan, Sayın Bakandan bir soru sorabilir rni-
y*3m efienldim? 

'BAŞKAN —-iBir daklika efönldim, 
Efend!im, 3 ündü madde üzerİnlde gö'rüşmelier he

nüz ıdevam ediyor, söz i'steyentere söz veririm. 
Sayın Gürbüz söz listemislerdür. 
'Başka söz 'isiteyen Var mı? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanalkkale) — 

(Ben istiyorum efendim, 
IBAŞKAN — Peki ef emdim-
Buyurun Sayın Güıibüz. 
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ÖZBR GÜRBÜZ (Sinop) — Sayan Balkanın bir 
ıdeyıimüni- anllayamıaidtaıı. «Hukuka fesat ıkarışltMimalk:» 
fctedler-

IBAlŞKiAıN — Kıisa olıaraik yerinizden konuşıuyor-
sunu!z?w 

ÖZER GÜRBÜZ ^Sidop) — Evet 
IBAŞKİAN —. (Buyurun. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Bir de, «HaysiyötÖü 

ibiır kişji loHaralk» (deldÜlor. (Bunu acaba kendileri için mi 
kıiMaınldıflar? Tutanaklara geçımıesi için »öylüyıoruim. 

MALİYE. VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzlmtiır) — Evet, kendim 'için ktıffliaridılm. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — «Eğer açıMarlarsa 
memnun idJuruim» dediler. Bu tarafımdan iyice açıkla-
mamaıdııysa, eğer isıöz verilirse, «eden ıbu kionuida ns-
ırarHı cteığumu bir - ilki cümleyle açılklamak 'isterim. 

BAŞKAN — 3 tüncü madde üzerimde söz lisltiiyoır-
sıunuz?.;. Uısullümıüze »göre söz vermem gerekir. Buyu
ran Saıyıın Gorbüz. 

Süreniz 5 dakikadır, 
ÖZER GÜRİBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayım 

üyeller; Ibilz Iburada hukuklu, yemim elötiğümiız hdkufkuin 
tâstiMüığülnlü araşjtıırıırken ve demokratik hukuk devle
rinim ıtlüm ItoaşuılÜaırıyi'a yürümesine çaba 'sarf «(derken, 
Sayım Balkanım, «dHufcufca fesaft karıştırmak» (diefyiîrM-
n>i çok gördüğümü vurgulamak Jsffii'yorum. -BöyHte ds-
yiimtllerflle bâMdımliziın karşısıima çıkarsak, hiçbir yere 
varamayız Sayın Balkan. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Varıyoruz, varıtyoruz... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK <tonbül) — Sulu 
düt .saüîanz ıddvaimflıı. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Değerli aırkadaş-
•larıım, biz burada yemlin dderken, hukukun üsitlünılü-
ğüne, ıdömıokrattiftc hukuk devletöinin 'üzerine yemin et-
Itiilk. Parlalmenltier loîaralk her birimiz burnu sağiayaca-
ğırnuza Ve Ainayaisadan aıyrıllmayacağıımııza yemin et
tik. Buralda Ibirbirîmlizlin görüşlerime önarnbargö ka
yarsak, ya da bkbirilmlizıin görülerime. tahammül ede
mezsek, ıdemlakrasiiytİ ttaritıışmak gerekir. ' 

Çoğunluk her zaman yaisa çıkaa^blir; çoğunluk 
her zaman Ikendıi görücünün doğru olduğunu söyleye
bilir, bumun aidi ıda «Hukuk ıdeVMi» loîuır; ama bir 
anilamıda ıbu Ikamuln devletidir, dıemokraltlilk hukuk dev-
ıleltü delgidir. Demokrasiden ayriiSdığımız zaman, de
mokratik hukuk devletlinden 'aynfllmıiiş loluruz. Çaba
mız ve amacımız Ibundan ayrıteamalktıır. Demlin bunu 
vurgularken Saıyıın Balkansın gömerimden kaçmış (her
halde, 140 inci maddenin 128 inci maddeden farkı 

şu Mi : Doğrudur, «Memurların aylık ve ödenekleri 
(kanunla düzenileniır diyor 128 üncü madde; ancak ha
kimlileri içeren, yargıyı (içeren 140 inci maıdde, «Mah
kemelerim bağımsızlüğı ve hâkimlik ıfiemlinaltı esaslarına 
göre fcanunüa düzerienlir» diyor. Yasama Meclisi ola
rak, ayrı bir güç ıdlan yargı güöünıüm ödenekilerilyte 
lilgli bölümlü, mahikeme bağımsızlığına göre yerine 
getirmemiz gereken, bizzat Yaşarma Meclisli olarak ye
dine (getiirmemiz gerelken ödenıeMer'iyle ilgili bölümlü 
ideğ'işüirmie ydtlkJsIirii 'de Hükümete vermeyi (doğru bul-
mamıışıfiım. Bu hiçbir zaman hukuku ,suilanıdıırma değil̂  
ıdiı\ 

Şöyle doğru ibutaamıışltım : Yaırgıda her zaman hü-
IkümeltÜe dıügilâ. kararîar geçeodkltir. Anayasa Mahlkemıe-
siiriıde yine hergüh hlükümıeftıle illglii .kararlıar geçecek
tir. Malhikemeilere sayıgum. var. Mahlkemdbriın, «ıMaa-
şımı aritor'dı ya da aritıırmadı» diye kararlarımı etUdile-
meyece'ldtir. Ancalk, 'doğruldah dbğruıya yargı güdünü 
eitklileyen, bağımisuz yamgı gücünü etfkıileyen bir 'kıo-
nuıda yalsa 'yapmaya Yaslama Meclisi; yami biızılleır (ka
rar vermeliydik. Bilzıim yetikümfete bu tonu Hülklüme-
Ittiın. iösafıına ve ıtaikldlirîne buralkimamalıyidı. Bu, şjimdi 
söylediğim Iklonu da ıtalkdir; yani haklim ıtömliinaltı ve 
mahkemelilerin .bağffirtsffllıığı ıie illlgili -taMiır buraya Yü
ce Meclise 'düşer. Bumda hukuiku sulandırma yoikltur, 
hukukum ta Ikendisıi vardır. Ben de biMin ömrümü 
hulkuka, hukulküın üsltlünlliülğüne harcamıış, bültlün ama
cını hukukun ülsltlünüüğüne vermiş bir arkaıdaşımıızım. 

Bu ıduygularla hepinize saygılar ısunaom. (HP sı-
ralaruodan adlkışjlar) 

BAŞKAH — Teşelkkür ederim Sayım Gürbüz. 
3 lünclii madlde iüzerindeki göriüşmediere devam edi-

yoruZi -
ıSaıyım BozlkuıHt, buyurun efendim. 
ONURAL ŞEREF ©OZKURT (Çamalklkalfe) — 

tzlin verirseriiz buradan arz edeyim efendim? 
iBAŞKAN — Kföa ise yerinizden söyıleyehiliirsi-

nıiz; Ibuıyurun. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çamakıkaie) .— 

Efendim, eHimizddci itasarııyı imceH'ediğimiz zaman, llaf-
zt itibarüyle aşağı - 'yulkarı bültlün ımaddeleriinde kla
sik birjkaç 'İbarenin, birkaç kediime dteğişilkıl'iğiyle teker
rürümden ibaret ıdlduğumu görüyoruz.; 

Amaıyaısamııziın 91 İnci maddesii, «Yetki Kanumu, 
çılkarılliacak kanun Ihükknüındle karamnamenin amacını, 
kapsamunı, ilkelerini, kuiianinıa süretsiiıni ve süresi için
de birden ıfazk kararname çıkarılıp çıkarülamaya-
cağıını göstterir» demek isureüyfe aimacım, kapsamın 
Ve ülkeUerİ'n aölaşıilabiılir. bir biçimde ifade edlmesini 
öngöirmeldtıedür, 
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lAlyra 'laflan, aynı sözleri; ki, dıiıkkat buyurun, bu 
aynen ıtıüimıü üzerindekli gerekçede vardır, maddeler 
üzerindeki gerekçede varıdır, 1 inci mad'dede vardıır, 
2 nci maiddede vardır... 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, yerinizden konuşma 
süresi çdk IkısaitJlııdıır, 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Kürsüden Ikonuşaıyım o zaman. 

BAŞKAN — Sözümüzü oradan bağlayın ,efendim... 
(Gürültüler.) Lütfen sözünüzü bağlayınız ©fenldlim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanaklkalte) — 
Alynı cümleleri (tekrar eltlmek surötiyS'e, Anayasanın 

•aıyırı yarı Made ©dilmesi gerekltiğinti vurguladığı bu-
ısussüiaırı İfade ötmiış olmak mümkün mlüdür? Su ka-
ıtıitaamıış hulkulk an̂ ajyıışı bu muidıur? Sayın Maİıye ve 
Gümrük Balkanımın cevaplandırmasını İşitiyorum. 

(BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın fiiozkurit, 
3 ündü ma'dde (üzerindeki görüşmeler ıtamıamîan-

muştır, 
Ma'dde (üzerinde örferge yolktıur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabull edenler... 

EtomeyenÜer... 3 ündü madde kabul' ©ditaişltiiır. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

Ye/tiki .süresll 
MADDE 4. — Bu Kanuınlla Balkanlar Kuruluna 

verilen yelk'i, 1984 Malî yılı sonuna (kadar geçeridir. 
Bu ısüre içinde Balkanlar Kurudu birden fazla kanun 
Ihlülkmünde 'kararname çukartabiir., 

BAŞKAN — Madde üzerinde ısöz almlafc isteyen 
var mı? Yo!k« 

Maddeyi oylarımızla sunuyorum <: Kabul edenler.... 
Etmeyenler,.. Kabul edilmiiştir. 

5 imdi maddeyi' dkultuyoruirn : 
Yürürlük 
MADDE 5. — IBu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer, 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz a'îma'k İsteyen 

var mı? Yok. 
IBu ırnadde üzerinlde bir önerge var, dküttuyorum : 

Sayın' Başkanlığa 
Görüşülmekte 'Olan 37 Sıra savdı tasarının 5 ıinoi 

mialddesin'in aşaığıdalki biçimde değiştöritaesimii saygıyla 
arz ve teklif ©defe ' 

«Yürürlük : 
Madde 5. — Çılkarılacalk kamun feuvvetündeki 

'kararnamelerim parasal (Hükümleri 1.1,1984 tarihin

den 'itibaren geçerli olmak üzere, bu kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.» 

Onuıra'l Şeref Bozkumt Vehbi Baıfcumam 
Çamaklkalle Adana 
Tülay Öıney H. Can Barış 

ifctaribud Sinop 
(ibrahim Urat Mahmut Akkıîıç 

llsltanlbul îzmıiır 
(Hayrulah Olca 

îzmir , 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon Ikafcılııyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KA

DİR DEMİR (Konya) — Kaitİmııyoruz efendim. 
ıBAŞKAN — Hükümet?,, 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Anayasamın 91 'inci maıddesin-
ide bu Ikoınulda açık hüküm var efendim; geçmişe şâ
mili olarak... 

(BAŞKAN — Kaltıllııyor musunuz, Ikaltılmııyor mu
sunuz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (izmir) — Kaibimıyoruz, aykırıdır. 

BAŞKAN —> Katıllmııyorsunuz. 

Önerge sahiplerinden açılkl'am'a yapmaik üsiteyen 
var mu? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanaklk'ale) -* 
Önerge açılk efendim, izaha gerek yolk. 

'BAŞKAN — Önerge ısahiıpıleııi Ikonuşmalk ilsltıeimi-
yortlar. . 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Önergeyü kabul 
©deriler... Etmeyenler... Önerge kabul ©ditaemişıtlir. 

5 inci maddeyli oylarınıza «umuyorum : 5 indi mald-
ideyti İkabuıl ddenter... Etmeyenler... 5 indi mıaıddle flda-
bull ©dlillmıişltir. 

6 oca maddeyi okutuyorum : 
Yürütoe 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu lyürütür, 
BAŞKAN — Ma'dde üzerinde ısöz ıisteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul ©dlmıişîtir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
HALtT BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başka

nım, tümü üzerinde söz İstiyorum. 
BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi konuşacaksı

nız?.. 
HALİT BARIŞ CAN (Sinop) — Aleyhte efendim. 
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BAŞKAN — Aleyhte konuşacaksınız. 
Buyurun Sayın Can. 
HALİT BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; görüştüğümüz tasan Plan ve 
Bütçe Komisyonunda tartışılırken Halkçı Parti Gru
bu olarak verdiğimiz muhalefet şerhimizi bir kez de 
Yüce Meclis kürsüsünden tekrarlamakta yarar görü
yorum. Sanıyorum ki, birçok arkadaş bu muhalefet 
şerhini incelememiş veyahut incelemek gereğini de 
duymamıştır. Aynen okuyorum efendim : 

«Kamu görevlilerinin hakları ve yaşama düzeyleri 
konusunda her türlü iyileştirme girişimleri, sadece 
teknik bir kadronun yetkisine bırakılamaz. 

Kamu görevlilerinin ekonomik, sosyal, vb. hak
larının gözeticisi ve en üst düzeydeki denetleyicisi 
olarak biz, milletin temsilcileri, hiçbir yetkimizin, 
bizlerden başka bir merciye devredilemeyeceği inan
cındayız. 

Her şeyden önce teknik bir kadro olan Hüküme
tin, kamu görevlilerinin haklarını Yüce Meclisten da
ha iyi kollayacağını düşünebilmek de, en azından de
mokratik parlamenter düzen anlayışıyla bağdaşamaz. 

Bu nedenle, Milletimizin temsilcileri ve Devletimi
zin gözeticileri olarak, bizlere ait olan yetkinin, başka 
hiçbir kurula devredümesine karşıyız.» 

Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar Bakanlar Ku
rulunun Yüce Meclise getirdiği, komisyonlardan ge
çen bir tasarı hakkındaki görüşmeleri tamamlamış bu
lunuyoruz. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler kısmında 3 
siyasî parti grubu adına konuşmalar yapıldı. Maliye 
ve Gümrük Bakanı bu konuşmaların hemen arkasın
dan söz alarak kısa bir konuşmayla kanun kuvvetinde 
kararname çıkarma yetkisini Anayasa açısından uy
gun bulduklarını ve kendi tabirleriyle yoğurt yiyiş 
tarzlarını ifade ettiler. Daha sonra... (ANAP sırala
rından «Esasa, esasa» sesleri) 

Esası ben biliyorum. Esası öğrenin diye açıklıyo
ruz zaten, sonunda konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın konuşmacı... 
Lütfen hatibe laf atmayınız efendim. 
HALİT BARIŞ CAN (Devamla) — Daha sonra 

şahıslar adına iki konuşma daha yapıldı. Ancak Hü
kümet, tasarının tümü üzerinde yapılan konuşmalara 
cevap vermedi ve tümü üzerinde oylama yapılarak 
maddelere geçildi. Hükümet, kanun yapma usulü ve 
Meclisimizin yasama gelenekleri dışında kalarak, 
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Meclisimize kanun tasarısının tümü üzerinde cevap 
vermek tenezzülünde bulunmadı. 

Kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkisini 
itiyat haline getirdikleri yetmiyormuş gibi, şimdi de 

Hükümet olarak, getirdikleri tasarı hakkında be
lirtilen görüşlere cevap vermemek alışkanlığını geliş
tirmek istiyorlar. Oysa, yarınlar için zabıtlar cevap 
istemektedir, bu cevaplar mutlaka verilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, kanun kuvvetinde kararna
me çıkartma hakkını sağlayan yasaların Meclisten 
geçmeleri demokrasimiz için son derece tehlikelidir. 
Bugün için bu durumu sizler de fark edemiyorsunuz. 
Ancak, kısmet olursa, gelecek yasama döneminde ya
pacağınız bir iş bulamayacaksınız ve bu durumda 
kendi içinizde amip gibi kendinizi yiyeceksiniz değer
li arkadaşlarım; sadece altın rozetlerinizle, diplomatik 
pasaportlarınızla özalizme uygun olarak caka atacak
sınız. Bunu hatırlatmayı tarih önünde bir görev bili
yorum. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylama

ya tabidir. Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar ara
sında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın mil
letvekilleri, beyaz bir kâğıda adım - soyadını, seçim 
çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak sure
tiyle oylarım kullanabilirler. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir efendim. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Açık oylamanın sonucunu arz edi
yorum : 

Oy sayısı : 280 
Kabul : 176 
Ret : 94̂  
Çekimser : 8 
Bu sonuca göre tasarı kabul edilmiş ve kanunlaş

mıştır. Hayırlı olsun. (Alkışlar) 
Sözlü soruları sırasıyla görüşmek için 25 Nisan 

1984 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 
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IV. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncu-
gil'in, bir opera sanatçımızın Almanya'da karşılaştığı 
güçlüklere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakam Vahit 
Halefoğlu'nun yazılı cevabı (7/56) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

T. 3.1984 
Gaziantep Milletvekili 
Süleyman Koyuncugil 

Opera sanatçımız Sayın Türkan Yolaç'ın Anka
ra Alman Kültür Merkezinin verdiği bursla Alman
ya'ya (6 Aralık 1983 Cumartesi günü Ankara'dan 
Stutgart'a uçuş yapan condor uçağı ile) girişi sırasın
da havaalanında pasaport kontrolü görevlileri tara
fından Türk - Alman dostluğuna gölge düşüren ve 
büyük ölçüde zedeleyici 'bir muamele ile karşılaş
mıştır. 

Almanya'da ders malzemesi olarak okutulan 
Tekst'te Türk toplumunu küçümseyen ve alaycı bir 
şekilde hakir gören ifadeler kullanılmıştır. 

Bu nedenle; 
II. Çok sayıda vatandaşımızın çalıştığı Alman

ya'da davetli olarak gitmiş bir sanatçımızın karşı
laştığı bu olayı hangi şekilde protesto etmeyi düşü
nüyorsunuz? 

2. Ders araçlarında Türkleri aşağılayan bu ifa
deleri Almanca öğrettikleri bütün dünyadan insanla
ra okutmaktadırlar. Dostlukla bağdaşmayan bir ör
nek olan bu ve benzeri yayınlara karşı ne gibi ted
birler düşünüyorsunuz? 

TC 
Dışişleri Bakanlığı 20.4.1984 

Sayı : KKVS-II/2822 
Konu : Türkan Yolaç Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 28 Mart 1984 tarih ve KKVS-H/2153 
sayılı yazımız. 

<b) '8 Mart 1984 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 
Müdürlüğü 7/56, 879/02140 sayılı yazıları. 

(1) 3.4.1984 tarihli 47 nci Birleşim Tutanak Der
gisinde yayımlanan cevaba ek cevaptır. (7/56) 
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CEVAPLAR (Devam) 

Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil'in 
önergesi üzerine Bakanlığımıza intikal ettirilen, Dev
let Operası sanatçılarından Türkan Yolaç'ın şikâyeti 
ile ilgili olarak Ankara'daki Federal Alman Büyük
elçiliği nezdinde gerekli teşebbüste bulunulduğu, ilgi 
(a) da kayıtlı yazımızda yüksek 'bilgilerine arz edil
mişti. 

Anılan Büyükelçilikten bu teşebbüsümüze gelen 
cevapta, Sayın Türkan Yolaç'ın, Almanya'ya vizesin
de belirtilen tarihten üç gün önce gittiğinden bu süre 
için tekrar vize almak zorunda kaldığı, Stutgart ha
vaalanında telefon görüşmelerinin Esenboğa Hava
alanında olduğu gibi, ancak gümrük formaliteleri ta
mamlandıktan sonra yapılabildiği, yolcu bagajlarının 
aranmasının ise hudut makamlarının görevlerinden 
olduğu ifade edildikten sonra Sayın Yolaç'ın katıl
mak üzere gittiği dil kursunda okutulan şikâyet 
konusu metnin, haftalık bir dergi olan «Die Zeit» 
den alınan ve yabancılara dostça bir eğilim gösteren 
«Ein Gasarbeiterkind auf dem Gymnasium (Bir mi
safir işçi çocuğu lisede)» başlıklı bir makaleden iba
ret bulunduğu belirtilmektedir. 

Nota'da ayrıca Sayın Yolaç'ın, Almanya'ya'er
ken gitmesine rağmen kursa zamanında katılmadığı 
ve günde beş saat olan lisan derslerine de tam ola
rak iştirak etmediği, iki aylık kursu iki hafta sonra 
ve ilgili mercilere haber vermeden terkettiği, bu su
retle burs yönetmeliği şartlarını yerine getirmemiş 
olduğundan Alman Kültür Merkezinden aldığı bur
sun yarısı olan 2.284 Markı iade etmek zorunda ol
duğu beyan edilmektedir. 

Alman Büyükelçiliğinin yukarıda maruz vize ve 
gümrük formaliteleriyle ilgili açıklamaları milletler
arası tatbikata uygun düşmektedir. Büyükelçiliğin 
diğer konulardaki açıklamalarına Sayın Yolaç'ın iti
razı varsa bunun Bakanlığıma bildirilmesi halinde anı
lan Büyükelçilik nezdinde tekrar teşebbüs konusu 
yapılabilecektir. 

Bonn'daki Büyükelçiliğimiz tarafından Federal 
Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde aynı konuda 
yapılmış olan teşebbüse de cevap alındığında ayrıca 
bilgilerinize sunulacağını saygılarımla arz ederim. 

Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul ili çarşı ve mahalle bekçilerinin fazla mesailerine 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar'ın ya
zılı cevabı (7/63) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

Soru : İstanbul ilinde yaklaşık 3 000 çarşı ve ma
halle bekçisinin günde 8 saat yerine 12 saat çalış
tıkları halde, 4 saatlik fazla mesai yerine ancak 1 
saatlik fazla mesai aldıkları doğru mudur? 

Doğru ise fazla mesailerin ödenmesine ne zaman 
başlanacaktır? 

T, C. 
İçişleri Bakanlığı 20.4.1984 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Komptrolörlük 

Şube : Bütçe-Uygulama/M.D.B. 
Sayı : 1Ö37Ö2 

Konu : Çarşı ve Mahalle Bekçileri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 2 Nisan 1984 gün ve Kanunlar ve Ka
rarlar Dairesi Başkanlığı, Kanunlar ve 
Kararlar Müdürlüğü 7/63-956/02782 sayılı 
yazınız. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul İli 
Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin fazla mesai ücretlerine 
ilişkin yazılı soru önergesi incelendi. 

Bilindiği gibi Emniyet Hizmetleri günün 24 saa
tinde devamlılık gösteren bir hizmettir. Bu nedenle 
ne zaman ne kadar fazla çalışma yapılabileceğinin 
önceden tahmin edilebilmesi mümkün değildir. Bun
dan dolayı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ile 
Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin fazla çalışma süreleri 
saat olarak tespit edilmeyip, fazla çalışılan saate, hat
ta fazla çalışılıp çalışilmadığına bakılmaksızın ayda 
belli bir miktar fazla mesai ücreti ödenmesi prensibi 
uygulanmaktadır, ödenecek fazla mesai ücreti mik
tarları da her yıl Bütçe Kanununda belirtilmektedir. 

Bu miktarlar 1980 yılı için 750,— TL.'sı, 1981 
için 11(25,— TL.'sı, 1982 için 1500— TL.'sı, 1983 için 
1500,— TL.'dir. 

1984 Malî Yılı Bütçe Kanununun Fazla Çalışma 
Ücreti Başlığı altındaki 35 inci maddesinin (b) ben-
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dinin 1 inci fıkrasında «3201 Sayılı Emniyet Teşki
latı Kanununda 'bu konuda düzenleme yapılıncaya 
kadar geçerli olmak üzere, Emniyet Genel 'Müdür
lüğü Kadrdlaırınida çali'şftıırıllıan Çarşı ve Maha'lle Bek
çilerine ayda 1650,— TL. fazla çalışma ücreti veri
lir» denmektedir. 

Bu maddede görüldüğü gibi Çarşı ve Mahalle 
Bekçilerinin kaç saat çalıştırılacağı ve saat ücretinin 
kaç lira olacağı belirtilmeyip, ayda global olarak 
1650,— TL. verileceği hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca daha güç koşullarla çalışan Polise de ay
da maktu fazla çalışma ücreti ödenmektedir. 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile ilgili 
yasal çalışmalar devam etmekte olup, şu andaki ya-

' sal nedenden dolayı, Çarşı ve Mahalle Bekçilerine 
her Malî Yıl Bütçe Yasasında belirtilen fazla mesai 
ücretleri haricinde fazla mesai ücreti ödenmesi müm
kün değildir. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Ali Tanrıyar 

İçişleri Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kereste israfını önleyici, tedbirlere ilişkin sorusu 
ve Tarım Orman ve Köy İsleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın yazılı cevabı. (7/65) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman ve Köy 

İşleri IBakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru 1. — Türkiyemizde orman alanları az ve 
gün geçtikçe de azalmakta olduğuna ve istihsal edilen 
kereste iç tüketime bile yetmez iken sırf döviz girsin 
düşüncesiyle kereste dışsatımı yapılmasını uygun bu
luyor musunuz? 

Soru 2. — Değ;il kereste dışsatımı ve bazı ida
relerce yapılan inşaat ihalelerinde kereste tahsis uy
gulamasının bile kereste zayiatı ve orman yokolması 
nedeniyle kaldırılmasını düşünüyor musunuz? 

Soru 3. — Kereste israfını önlemek için inşaat
larda saç kalıp standart doğrama yapımı gibi koşul
ları geliştirmeyi düşünüyor musunuz? 
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T. e. 
Tarım Orman ve 

Köyişleri Bakanlığı 20.4.1984 
Sayı : öKM-2-684 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : Gen. Sek. K. ve Ka. Dai. Bşk. lığının 
4.4.1984 tarih ve 7/65-1M 3/02960 sayılı 
yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalhantoğlu 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen «Kereste İsrafını 
Önleyici Tedbirler» hakkındaki yazılı soru önergesi
nin cevabı ektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanı 

Erzurum Miletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

Soru 1. — Türkiye'mizde orman alanları az ve 
gün geçtikçe de azalmakta olduğuna ve istihsal edi
len kereste iç tüketime hile yetmez iken sırf döviz 
girsin düşüncesiyle kereste dışsatımı yapılmasını uy
gun 'buluyor musunuz? 

Cevap 1. — Orman Sanayi Ürünlerine ihraç gü
cü kazandırılmasına dair 31.8.1981 tarih ve 8/3321 
sayılı Kararname eki kararın neşredilmesinden önce 
iç piyasadaki durgunluk orman emvaline olan talebi 
azaltmış ve. Orman Genel Müdürlüğü depolarında 
4-5 milyon m*~~gHbi normalin çok üstünde stok mey
dana gelmiştir. 

Bu stokların atıl olarak 'bekletilmesi, zamanla ev
saf kaybına sebep olacağından, içinde bulunulan dö
viz darboğazı sebebiyle Orman Sanayi ürünlerini 
teşvik kararı alınmıştır. 

Aradan geçen zaman içinde Ortadoğu ülkelerine 
orman varlığımızı zorlamadan inşaat malzemesi ola
rak önemli ölçüde kereste ihraç edilmiştir, İç piyasa
da orman emvaline duyulan talep sebebiyle, hat saf
hada sıkıntısı çekilen meşe ve kayın gibi sert ağaç
ların ihracatı, Bakanlığımızın teklifi, Ticaret Bakan
lığının uygun mütalaası ile 8/3321 Sayılı Kararname
nin 15 inci maddesi uyarınca 22.6.1983 tarih ve 
18085 sayılı Resmî Gazetede neşrolunan 82/22 sayılı 
<«Dış Ticaret İşlerine Dair Sirküler» uyarınca yasak
lanmıştır. 

Soru 2. — Değil kereste dışsatımı ve bazı idare
lerce yapılan inşaat ihalelerinde kereste tahsis uygu
lamasının bile kereste zayiatı ve orman yok olması 
nedeniyle kaldırılmasını düşünüyormusunuz? 

Cevap 2. — Resmî Sektör inşaatları ile Yapı Koo
peratiflerinin İhalelerinde kerestenin idarece verilmesi 
taahhüt edilmiştir. Tahsis normal piyasa fiyatlarıyla 
ve son 3-6 aylık açık artırmalı satış ortalamaları dik
kate alınarak, bunun üzerinde belirlenen fiyatlarla 
karşılandığından Devlet zararını mucip olmadığı gi-
'bi tomruk israfını gerektiren "bir yönünde mevcut 
değildir. 

Soru 3. — Kereste israfını önlemek için inşaat
larda saç kalıp, standart doğrama yapımı gibi ko
şulları geliştirmeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap 3. —Kereste israfını önlemek için inşaat
larda saç kalıp kullanılması hususu doğrudan Bakan
lığımı ilgilendirmemektedir. Ancak uzun ömürlü ke
reste yerine ikame edilebilen inşaat materyallerinin 
Bakanlığıma bağlı Orman Ürünleri Sanayi Genel 
Müdürlüğü tarafından, fenol tutkallı kalıplık kontra 
plak, emprenıyölü Ikeresite ve M levha, çitmentolü yon
ga levha imalat çalışmalarına devam edilmektedir. 

Standart doğrama yapılması hususunda hazı böl
gelerimizde standartlanmanın kendiliğinden yapılmak
ta olduğu görülmektedir. Bütün yurt çapında ise bu
nun tatbiki bugün İçin mümkün görülememektedir. 

Ayrıca diğer kamu kuruluşlarınca standart kapı, 
doğrama ve diğer standart ünitelerin kullanılabileceği 
tipte projeler geliştirilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanı 

4. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, elma 
bahçelerinin sökülme nedenlerine ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü D o-
ğan'ın yazılı cevabı. (7/66) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köy İşleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir 

Ziraî ilaçlar ile ambalaj malzemeleri ve çiftçi gir
dilerindeki anormal artışlar; taşıma ve işçi ücretleri
nin pahalı oluşu ve en önemlisi iyi bir merkezî pa
zarlama organizasyonunun bulunmaması neticesi, alı
cı bulunup dış pazarlara ürünün ihraç edilmemesi 
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gi'bi sebeplerle 7-8 yılda yetiştirilmiş 20 yıllık elma 
'bahçelerinin, sökülerek bozkır alanlar haline getiril
mekte olduğu ileri sürülmektedir. 

1. Bu bilgiler ve gözlemler doğru mudur? 
2. Son 2-3 yılda kaç milyon elma ağacının ke

sildiği tahmin edilmektedir? 
3. Bu durumun önlenmesi için ne gibi tedbirler 

alınmıştır? 
T. C. 

Tarım Orman ve 20.4.1984 
Köy İşleri 'Bakanlığı 
Sayı : ÖKM-2-G831 ' 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tDÖt : Gen. Sek. K. ve K. Dai. Bşk. lığının 
4.4.1984 tarih ve 7/66-1014/Ö2961 sayılı 
yazıları. 

Uşak Milletvekili Sayın Yusuf Demir tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen «Elma Bahçelerinin Sökül

me Nedenleri» hakında'ki yazılı soru önergesinin 
cevabı ektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanı 

Uşak Milletvekili Sayın Yusuf Demir'in Yazılı Soru 
önergesinin Cevabı 

Ziraî ilaçlar ile ambalaj malzemeleri ve çiftçi 
girdilerindeki anormal artışlar; taşıma ve işçi ücret
lerinin pahalı oluşu ve en önemlisi iyi bir merkezî 
pazarlama organizasyonunun bulunmaması neticesi, 
alıcı bulunup dış pazarlara ürünün ihraç edilmemesi 
'gibi sebeplerle 7-8 yılda yetiştirilmiş 20 yıllık elma 
bahçelerinin, sökülerek bozkır alanlar haline getiril
mekte olduğu ileri sürülmektedir. 

Soru 1. — Bu bilgiler ve gözlemler doğru mudur? 
Cevap 1. — Yurdumuzda elma yetiştiriciliğinin 

durumunu gösteren son beş yıllık istatistiki değerlere 
göne eÖmıa ağacı sayısı ve elma üreteni şöyledir : 

Yıllar 

1979 
1980 
1981' 
1982 
1983 

Meyve veren ağaç 
sayısı (1 000) adet 

26 000 
27 850 
28 000 
28 500 
29 456 

Meyve vermeyen 
ağaç sayısı (1 000) adet 

9 000 
9 200 
9 500 
9 700 
9 567 

Üretim 
Ton 

1 350 000 
1 430 000 
1 450 000 
1 600 000 
1 750 000 (Geçici) 

Tablodan da görüleceği üzere, yıllar itibariyle ge
rek elma ağacı sayısında, gerekse üretim miktarında 
bir düşme (görülmemektedir. Diğer taraftan her yıl 
önemli miktarlarda elma fidanına talep olmakta, ge
rek kamu ve gerekse özel sektörce üretilip yetiştiri
cilere intikal ettirilen fidanlarla yeni elma bahçeleri 
tesis edilmektedir. 

Soru 2. — Son 2-3 yılda kaç milyon elma ağacı
nın kesildiği tahmin edilmektedir? 

Cevap 2. — Sökümlerde umumiyetle yaşlı, ikti
sadî verimliliğini kaybetmiş bahçelerle, yenileme ve 
çeşit değiştirme için yapılan kesim ve sökümlerin 
önemli bir yer işgal etmesi normaldir. 

Soru 3. — Bu durumun önlenmesi için ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 

Cevap 3. — Elma yetiştiriciliğinde kullanılan gir
dilerin maliyetleri ile depo ve nakliye giderlerinin, 
Hükümetimizin genel ekonomik politikası, içinde 
mütalaa edilmesi gerekir. Diğer yandan elma üretim 
bölgelerimizde iç ve dış pazarda talep yaratabilecek 
yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerden meydana gelen 
elma bahçelerinin tesisi ile mevcut olan bahçelerde 
de gerekli tarımsal teknolojiyi uygulayarak verimi 
arttırmak, kaliteyi yükseltmek yönünde tarımsal ya
yım hizmetleri sürdürülmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanı 

S. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in haşhaş 
ekimine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanı Ht Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı. (7/67) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım Orman ve Köy 

îşleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir 

1. Haşhaş ©kimi yapan çiftçilerimizin dışında, 
daha önceleri taahhüt almamış olanlara da, yeniden 
ekim yaptırılmasını düşünmekte misiniz? 

2. Mevcut ekim yapanlara istedikleri takdirde 
taahhütlerinin fazlalaştırılmasını düşünür müsünüz? 

T.C. 
Tarım Orman ve 20 . 4 . 1984 

'Köy. işleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-682 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Gen. Sek.; K. ve K. Dai. Bşk. lığının 
4.4.1984 tarih ve 7/67-1015/02962 sayılı yazıları. 

Uşak Milletvekili Sayın Yusuf Demir tarafın
dan Bakanlığımıza yöneltilen «Haşhaş ekim»i hak
kındaki yazılı soru önergesinin cevalbı ektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Bakan 

Uşak Milletvekili Sayın Yusuf Demir'in Yazdı Soru 
Önergesinin Cevahı 

SORU L — Haşhaş ekimi yapan çiftçilerimizin 
dışında, daha önceleri taahhüt almamış olanlara da, 
yeniden ekim yaptırılmasını düşünmekte misiniz? 

CEVAP 1. — Yurdumuzda haşhaş üretimi halen, 
daha önceki yıllarda Bakanlar Kurulunca alınmış bu
lunan 1.7.1974 tarih, 7/8522 sayılı ve 6.12.1974 tarih, 
7/9204 sayılı kararnamelerle tespit edilen mıntıkalar
da yapılmaktadır. Haşhaş mahsulü, geçimleri ziraate 
Ibağlı, verimsiz ve fakir araziye sahip, eskiden beri bu 
işle iştigal eden çiftçilerimize yaptırılmaktadır. 

Dünyada uyuşturucu madde üretim ve tüketimi
nin belirli seviyelerde olması, Bolvadin'de kurulmuş 
ıbulunan Afyon Alkoloid Fabrikasının henüz deneme 
çalışmalarını sürdürmesi, ayrıca, eski yıllardan dev
reden haşhaş kapsülü stoklarının fazlalığı gibi önem
li sebeplerle, bugün için ekiliş sahalarının artırılma
sı mümkün görülememektedir. 
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SORU 2. — Mevcut ekim yapanlara istedikleri 
takdirde taahhütlerinin fazlalaştırılmasını düşünür 
müsünüz? 

CEVAP 2. — tleriki senelerde mevcut stokların 
eritilmesi halinde haşhaş üreticisi olup, tespit edilen 
mıntıkalarda bulunan çiftçilerimizin dış talep ve fab
rika kapasitesinin imkânları dahilinde haşhaş ekiliş-
lerinin fazlalaştırılması mümkün olabilecektir. 

Arz ederim. 
IH. Hüsnü Doğan 

Bakan 
6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kapatılan maden sahalarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyük-
baş'm yazılı cevabı (7/68) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplanma
sına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum (Milletvekili 

Soru 1. — Evvelce madenlerin devletleştirilmesi 
yasası gereğince, kişi veya tüzelkişiler tarafından ka
patılıp da, Devlete geçmiş, olan madenlerin ve henüz 
yeni bulunmuş olup maden yasası gereğince henüz 
kapatılmasına imkân olmayan madenleri kapatabil
mek; ve arama yapıp işletebilmek için ne zaman açıl
ması sağlanacaktır? 

Soru 2. — Bu (konuda Doğu ve Güneydoğu illeri 
için bir öncelik yapmayı düşünür müsünüz? 

T 3 C 
Enerji ve Tabiî Baynaklar 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : 110/IHuk. Müş./147-l-17|Q-458/63381 

Konu : Devletçe işletilecek maden 
sahaları ile kapalı maden sularının 

arama ve işletmeye açılması. 
20.4.1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 5 Nisan 1984 tarih ve 7/68-1025/02986 sa
yılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal eden Er
zurum Milletvekili Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun ka
patılan maden sahalarına ilişkin yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 
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Devletçe İşletilecek Madenler Hakkındaki 2172 sa
yılı Kanun 14 Ekim 1978 tariih ve 16434 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 
1 inci maddesine göre; belirli bölgelerdeki belirli cins 
madenler için gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişile
rine verilmiş olan hakların geri alınması Bakanlar 
Kurulunun kararına bırakılmıştır. Bakanlar Kuru
lunca 7/16699, 7/16681, 7/16682 ve 7/16826 sayılı Ka
rarnameler yayımlanarak, kararnameler kapsamına gi
ren bölgelerde belirlenen mâdenlerin Devlet eliyle 
işletileceği düzenlenmiştir. 

Kararnamelerde belirtilen bölge sınırları içerisin
de özel teşebbüs uhdesinde bulunan 932 tane saha 
geri alma işlemi için tespit edilmiş ve bunlardan 168 
tanesinin işlemi 2172 sayılı Kanuna göre 'bitirilerek 
ilgili kuruluşlara devredilmiştir. 

13 Haziran 1983 tarih ve 18076 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanan 2840 sayılı «Bor Tuzları, Trona 
ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammad
delerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının 
Bazılarının ladesini Düzenleyen Kanun» yürürlüğe 
girmiştir. 

2840 sayılı Kanun ikili bir düzenleme getirmiş bu
lunmaktadır. Kanun kapsamında olup kamu kurulu
şunca işletilmesi öngörülen sahalardan devir işlem
leri bitirilmemiş olanların işlemleri kanunda belirti
len şekil ve süre içinde tamamlanmıştır. 

2840 sayılı Kanun kapsamında olmayan fakat 
2172 sayılı Kanunla Kamu Kuruluşları uhdesine ge
çen sahaların eski hak sahiplerine istekleri halinde 
iadesi düzenlendiğinden; 45 kömür sahasından 40 
tanesi, 69 demir sahasından 55 tanesi eski hak sahip
lerince talep edildiğinden kanunî süre olan 14.12.1983 
tarihine kadar iade işlemleri 'bitirilmiştir. 

2840 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde; Devlet 
kuruluşlarınca işletilmesi öngörülmeyen ve 2172 sayılı 
Kanunla ilgili kuruluşa intikâl etmemiş sahalar için 
düzenleme getirilmiştir. Madde hükmüne göre 2172 
sayılı Kanun gereği yapılan tüm işlemler iptal edile
rek yasaklar kaldırılmış, saha sahiplerinin Maden Ka
nununa göre doğmuş önceki hakların devamı sağ
lanmıştır. Ayrıca evvelce Maden Kanununa göre ve
rilmiş süreler açısından getirdiği imkân ile hak sa
hiplerinin süreler yönünden mağduriyetleri önlen
miştir. 

2 i 72 sayılı Kanun yürürlükten kalktığından 2840 
Sayılı Kanunun geftirdiğ'İ feittealaır hariç madenile

rin aranması ve işletilmesi 6309 sayılı Maden Kanu
nuna tabidir. 

Gerçek ve tüzelkişiler üzerinde bulunmayan ma
denler için arama müracaatının usul ve esasları Ma
den Kanununun 9-17 nci maddelerinde düzenlenmiş
tir. Daha önce gerçek ve tüzelkişilere verilmiş arama 
ruhsatnamesinin iptal edilmesi halinde bu tip saha
lar 42 nci maddeye göre Resmî Gazetede ve sahanın 
bulunduğu vilayette çıkan bir gazetede veya mutat 
vasıtalarla ilan olunarak aramalara serbest hale gelir. 
Arama devrini geçirmiş, bulunmuş hale gelen ma
denler arayıcısı tarafından işletilecekse bunun usul 
ve esasları yine kanunda düzenlenmiştir. Bulunmuş 
maden bulucusundan başkası tarafından işletilecekse 
54 üncü maddeye göre sahanın yeri, sınırları, işletme 
şartları v.s. Resmî Gazetede, vilayette çıkan bir ga
zetede, İstanbul ve Ankara'da günlük gazetede birer 
ay fasıla ile 3 defa ilan olunarak ihaleye çıkarılır. 

Arama ve işletme hakları iptal edilmiş sahaların 
Maden Kanunu hükümlerine uygun olarak serbest 
hale getirilmesi ve yeni talibine verilmesi gerekmek
tedir. Bu konuda Doğu ve Güneydoğu İlleri için önce
lik verilmesi hususu Bakanlığımızca göz önünde bu
lundurulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemal Büyükbaş 

Balkan 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, vergi 
iadesi bildirim süresinin uzatılmasına ilişkin sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan'ın yazılı 
cevabı. (7/69) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
dilerim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Vergi iadesi konusunda 6 tebliğ yayınlanmış ve 
pek çok açıklama yapılmıştır. Yurttaş ne yapacağı
nı bilmez duruma gelmiştir. Bildiriler kolay buluna
mamaktadır. 

İlk uygulama, yasanın geleceğini belli edecektir. 
Emekliler ay sonuna kadar bildirim verebilecekler
dir. 

işçi ve memurlar için bir uzatmaya hukuki imkân 
var mıdır? Varsa uzatılma düşünülmekte midir? 
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T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Ankara 

GEL. GVK/2-2176-242/25830 

20 . 4 . 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
ifadeli 9.4.1984 gün ve 7/69-1032/03058 sayılı yazı
ları» 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker tarafın
dan verilen ve ilgi yazıları ekinde gönderilen ya
zılı soru önergesinde »yer alan konular aşağıda açık
lanmıştır, 

Bilindiği üzere, 2978 sayılı Ücretlilere Vergi lade
si Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak 
Bakanlığımızca 5 adet tebliğ çıkartılmış ve söz ko
nusu tebliğler yeterince çoğaltılarak valilikler ara
cılığı ile kamu kuruluşlarına, bankalara, esnaf bir
liklerine ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara gönde
rilmiştir. 

Ayrıca, vergi iadesi uygulamasına ait gerek uy
gulayıcı memurların ve gerekse bu Ikoınu ile ilgili 
vatandaşların aydınlatılması için bütün Türkiye'de 
toplantılar tertip edilmiştir. Bu amaçla halen her ilde 
bir merkez denetim elemanı konu ile ilgili görev
lendirilmiş olup, her il merkezinde danışma büroları 
kurulmuştur. 

Vergi iadesi uygulamasına esas olan «Vergi iade 
Bildirimi» formu Bakanlığımca 20 milyon adet bas
tırılmış ve ilk uygulamaya geçiş nedeniyle Türkiye 
genelinde isteyen vatandaşlara Bakanlığım teşkilatı 
aracılığı ile ücretsiz olaralk dağıtılmıştır. 

öte yandan, Başbakanlık Basımevi Döner Serma
ye İşletmesi Müdürlüğünce, sürekli yayınlanmakta 
olan Resmî Gazete ilanları ile Ankara içi ve dışın
daki kamu kurum ve kuruluşları ile özel teşebbüs 
ve isteklilerin ihtiyaçlarının İşletme Müdürlüğüne 
yapacakları yazılı siparişler ile ücreti mukabilinde 
Ikarşılanacağı belirtilmiştir. 

Ücretliler tarafından verilen vergi iade bildirimi 
verme süresi 9 Nisan 1984 günü sona ermiş olup, bu 
sürenin uzatılması düşünülmemektedir. 

Arz ederim, 
Vural Arıkan 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

8. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars s 
Arpaçay Hayvan Sağlık Okuluna ilişkin sorusu ve Ta* 
rım Orman ve Köy İsleri Bakanı H, Hüsnü Doğan' 
in yazılı cevabı. (7170) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köy İşleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
yardımlarınızı arz ederim^ 
Saygılarımla. 

Halis Soylu 
Kars Milletvekili 

1965 yılında Kars - Arpaçay kazasında yapılan 
Hayvan Sağlık Okulunun; 

1. Maliyet kaç TL. sidir? Ve bugünkü değerle 
kaç TL. dır? 

2. Her yıl korunması ve onarımına kaç TL. har
canmaktadır? 

3. Şimdiye kadar kullanılmayan bu ölü yatırım 
için ne düşünülüyor? 

4. Yatılı Sanat Meslek Listesi ve Motor - Elektrik 
Teknisyen Okulu olarak biran önce hizmete dönüş
türülmesi düşünülüyor mu? 

T.C. 
Tarım Orman ve 20 a 4 . 1984 

Köy İşleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-738 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K. ve K. Dai. Bşk. lığının 

12.4.1984 tarih ve 7/70-1046/03106 sayılı yazılan. 
Kars Milletvekili Sayın Halis Soylu tarafından 

Bakanlığımıza yöneltilen «Kars - Arpaçay Hayvan 
Sağlık Okulu» hakkındaki yazılı soru önergesinin ce
vabı ektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Bakan 
KARS MİLLETVEKİLİ SAYIN HALİS SOYLU

NUN YAZILI SORU ÖNERGESİNİN 
CEVABI 

1965 yılında Kars - Arpaçay Kazasında yapılan 
Hayvan Sağlık Okulunun; 

SORU 1. — Maliyet kaç TL. sidir? Ve bugün
kü değerle kaç TL. dır? 
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CEVAP 1. — Yapımına 1967 yılında haşlanan, 
1979 yılında bitirilen Kars - Arpaçay Hayvan Sağ
lığı Memurları Lisesi, toplam olarak 10 674 000 TL. 
sına malolımuştur. Bu tesisin 1984 yılı birim fiyatla
rına göre değeri 240 milyon TL? dır. 

SORU 2. — Her yıl korunması ve onarımına 
kaç TL. harcanmalktadır? 

CEVAP 2. — Okulun muhafazası için 1979 yı
lından beri 2 adet bekçi görevlendirilmiş olup, bun
lara yıllık olarak 500 - 600 000 TL. dolayında para 
ödenmektedir. 

SORU 3. — Şimdiye kadar kullanılmayan bu ölü 
yatırım için ne düşünülüyor? 

CEVAP 3. — Okula ait bulunan 4 adet lojman 
Veteriner işleri Genel Müdürlüğü emrinde kalarak, 
tesis, 1984 - 1985 ders yılında tedrisata bağlayacağı 
planlanan Kars El Sanatları Eğitim Merkezi olarak 

• • * • ! 

24 » 4 . 1984 O: 1 

kullanılmak üzere, Bakanlığıma bağlı Kooperatifler 
Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. 

Bu maksatla Kooperatifler Genel Müdürlüğünün 
1984 malî yılı yatırım programında yer alan «Kars 
El Sanatları Eğitim Merkezi Binası» projesine arsa 
kamulaştırma ve satın alınması için Ikonulan ödeğin, 
söz konusu binanın bakım ve onarımımda kullanıla
bilmesi için «Mevcut El Sanatları Eğitim Merkezi 
İdame ve Yenilenmesi» projesine aktarılması hu
susunda D.P.T. Müsteşarlığına teklifte bulunulmuş
tur. 

SORU 4. — Yatılı Sanat Meslek Lisesi veya Mo
tor - Elektrik Teknisyen Okulu olarak biran önce 
hizmete dönüştürülmesi düşünülüyor mu? 

CEVAP 4. — Bu sorunun cevabı 3 üncü somya 
verilen cevabın içindedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Bakan 

*» 
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Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkmda Yetki Ka
nun Tasansına Yerilen Oylarm Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

(Kabul 
ARTVİN 

Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet Ibrahimoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Fuat Öztek'in 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çettin 
İhsan Tombuş 

400 
280 
176 
94 
8 
2 

119 
1 

Edenler) 
DENİZLt 

Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Özgür Barutçu 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Turgut Sera Tirali 

HATAY 
Abdurrahman Demirtaş 
Kâmran Karaman 
BaımJt Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Milhnfoan Erden 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL! 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
Doğan Kasaroğlu 
Altafc Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgult Özal 
İbrahim özdemir 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Fehlivanoğlü 
Turgut Sunalp 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 
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KARS 
Sabıi Araş 
Aziz Kaygısız 
Musa Öğün 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
ismet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 

T. B, M, M, B : 56 

Altınok Esen 
Kemal Or 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sanoğlu 
Gürbüz Şakranlı 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğkı 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Fahrettin Kurt 

URFA 
Osman Doğan 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Ataıoy 
Engin Cansızoğlu 
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ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYONKARAHISAR 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
ibrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım îpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Neriman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüzhet Goral 
Osman Eskin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Cahit Tutum 
v BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbüz 

İSTANBUL 
Mucip Atöaiklı 
Sabit Ba'tumlu 
Ömer Necaiüi Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 

(Reddedenler) 

Yılmaz İhsan Ha&türk 
Feridun Şakir öğunç 
Tülay öney 
Kemal özer 
Bilal Şişman 
ibrahim Ural 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 

İsmet Turhangil 
MARDİN 

Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdeni 
Kenan Nuri Nehrozoglu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Arif Toprak 

ORDU 
Bahriye Üçok 

SAMSUN 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TOKAT 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Mehmet Kara 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

URFA 
Veoihıi Ataklı 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Çekimserler) 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bavulken 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

İSTANBUL 
Saim Bülend Ulusu 

KONYA 
Emin Fahrettin Özdilek 

MALATYA 
İlhan Dlnçel 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 

(Geçersiz Oylar) 

BURSA 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

İSTANBUL 
Günseli özkaya 
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(Oya Katılmayanlar) 
ADANA 

Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

ANKARA 
Hüseyin Cahit .Aral (B.) 
Ahmet Kemal Aydar 
H. ibrahim Kara! 
(Bşk. V.) 
Alpaslan Pehlivanlı 
Oğan Soysal 

ANTALYA 
Sudi Neş'e Türel (B.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni tsiimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİTLİS 
Kâmran înan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay (B.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
(B.) 
Fahir Sabuniiş 
İsmet Tavgaç 

DİYARBAKIR 
Cevdet Karakurt 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş (B.) 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

İSPARTA 
Mustafa Kemal Toğay 

İÇEL 
Ali îhlsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgene 
Durmuış Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Yaşar Albayrak 
Umren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler (B.) 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray (B.) 
Ömer Ferruh Itter 
Meihmet Kafkaslıgil 
R. Ercümenlt Konukman 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar (B.) 
Arife Necla Tekinel 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Abdulhalîm Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Salim Erel 
Nihat Harmancı 
Abdullah Tenekeci (B.) 

KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (B.) 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Ahmet îlhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mustafa İzci 
İsmail Özdağlar (B.) 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
(B.) 

MUŞ 
Nazmi önder 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz (B.) 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 

Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN -
Mehmet Aydın (B.) 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaro ğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Ruşan Işm 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğju 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
(B.) 
Şevki Taştan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya KazancıoğUu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

URFA 
Mustafa Demdir 
Bahri Karakeçüli 
Aziz Bülent Öncel 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Lutfullah Kayalar (1. A.) 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 

(Açık ÜyeMk) 
BİNGÖL (D 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

56 NCI BİRLEŞİM 

24.4.1984 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Konya Miyletvekili Salim Ererin, Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
Kurullu Karma Komisyon Raporu. (3/331) (S. Sayısı : 
31) (Dağıtma tarihi: 18.4.1984) 

2. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/332) 
(S. Sayısı : 32) (Dağıtma tarihi : 18.4.1984) 

3. — Manisa Milletvekili ismet Turhangü'in, Ya
sama Dokunulmazlığının Kaildırilması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma 'Komisyon Raporu. (3/328) 
(S. Sayısı : 33) (Dağıtma tarihi : 18.4.1984) 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık (Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/316) (S. 
Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi 18.4.1984) 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir
taş'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/397) (S. Sayısı 35) (Dağıtma tarihi : 18.4.1984) 

6. — Komisyonlardan istifa tezkereleri. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'ıin, Ziraat 
Bankasının kredi politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/44) 

2. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Devle
tin pancar ekicisine gecikme zammı ödemesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/45) 

3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
son günlerde yapılan zamlara ve Yükseköğretim Ku
rulunun yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/52) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Cemal Kılıç, Mülazım Deniz ve Fatma Çift-
çi'ye Vatanî Hizmet Tertibinden Ayılık Bağlanması 
Hakkında Kanun Tasarıları ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu. (1/456, 1/457, 1/458) (S. Sayısı : 
36) (Dağıtma tarihi: 19.4.1984) 

2. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile 
İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu. (1/459) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 
20.4.1984) 



Dönem : 17 Yasama Yıh : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 31 

Konya Milletvekili Salim ErePin Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve. Ada
let Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3 /331) 

T. C. 
Başbakanlık 

Personel Genel Müdürlüğü 13 Mart 1984 
Sayı : 19-30446110 

Konu : K|onya Mlletfvekili 
Salim Erel 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECUSt BAŞKANLIĞIMA 

Zimmet suçunu işlediği iddia olunan Konya Milletvekili Salim Erel hakkında tanzim edilen dosya, ile 
Adalet Bakanlığının 29.2.1984 gün ve CtGM. 1.128.2.1984/14135 sayılı yazısının bir örneği ekte gönderil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini emirlerine arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

T. a 
Adalet Bakanlığı 29 Şubat 1984 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : CİGM. 1.128.2.1984-04135 

Konu : Konya Mİfetfvekfi 
Salim Eren'in yasama 

dokunullmazıüğı 

BAŞBAKANLIĞA 

Zimmet suçunu işlekliği iddia olunan Salim Erel hakkında yapılan yargianıa sırasında, adı geçenin 
Konya İllinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dökunüknazllığı nedeniyle Ceza Muhake
me ösullü Kanununun 253/4 üncü maddesi gereğince hakkinldaki Mülhaiketmtenin dluaidîuııullmasına dair, Konya -
Ereğli Ağır Oeza Mahkemesince ittihaz olunan 21.12.1983 gün ve -82-89 sayılı kararı havi dosya, o yer Cum
huriyet Savcılığının 7.2.1984 gün ve 1984/163 B!k. sayılı yazısı ekinde alınmalklla birlikte takdim kılınmış
tır. 

Konya Milleltivekili Salim Erel hakkında Kovuşturmaya devam olunaibilmeslini ıtem'inen, Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama ddkünıuüimazlığmın Ikaldurahp tkaldırıtaıaması husuisun-
da gereğinin talkdir 'buyurdlknasına delâletleri arz oHunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 



— 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 12 Nisan 1984 

Kurulu Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/331 

Karar No. : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 26 Mart 1984 tarihinde Kömiisyonumuza gönderilen, 
Konya Mitetivekîil Salim EreHin Yasama Dokunulmazlığının İKatldırıHması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Hazırlık Komisyonu Raporu İçtüzüğün 110 uncu Maddesine göre Karma Komisyonumuzun 12 Nisan 
1984 TartMi Toplantısında incelenm'iştür. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında, himmet suçu isnad edilen Konya Milletvekili Salim Erel'iin yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıifa'tının 
sona ermesine kadar ertellenimesine karar vermiştir. 

Karma Kbmiiisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu 'benimseyerek ve Yargıftayın bozma kara
rında zimmet suçunun saSblt görülmediği gerekçesi iîe mahkeme kararı bozulmuş olduğundan, Konya Mil-
leitivekiii Salim Erel hakkındaki kovuşturmanın millet vekilliği sifaltınm sona ermesine kadar efelenmesine 
oytbliriliğji lile karar vermişjt'ir. 

Raporumuz, Genel Kurıil'un bUgilerünez arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil 7\; Cotfkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye» 
Mustafa Çelebi 

Haıtay 

Üye 
Osntan Bahadır 

Trabzon 
Üye 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

»Üye 
Mehmet Onur 

K&hramlanmaraş; 

OBasjkMivekM ve 
Bu Raporda Sözcü 
Münir Fuctt Yazıcı 

Manisa 
lüyo 

Mustafa Çakaloğlu 
Anıtalya 

Üya 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Uya 
Ali Dtzdaroğlu 

LAlnltalya 
Üya 

Özgür Barutçu 
Diyarbakır 

ıUyö 
İlhan Dinçel 

Malialtya, 
•Üyö 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 
İmzada Bulunamadı 

Üye 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

fmzada Bulunamadı 
Üye 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 
îüya 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

iUyo 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 
Uya 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

.Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 31) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 32 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Ra

poru. (3/332) 

T. a 
Başbakanlık -

Personel Genel Müdürlüğü 13 Mart 1984 
Sayı : 19-304-06108 

Konu : Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş Hk. 

' • / . • • • ' - • • . 

, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı iken görevini kötüye kullanmaktan sanık, Hatay Milletvekili Abdurrah
man Demirtaş hakkında tanzim edilen dosya ile Adalet Bakanlığının 17.1.1984 gün ve ClGM. 1.128.4.1983/ 
3265 sayılı yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini emirlerine arz ederim. 

Turgut ÖZAL 
Başbakan 

T.C, 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İsleri Genel Müdürlüğü 17 . 1 ... 1984 
Sayı : CİGM, 1.128.4.1983.003285 

Konu : Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın yasama dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

Görevi kötüye kullanmak suçundan sanık Millî Eğitim Bakanlığı eski Müsteşarı Abdurrahman Demirtaş 
hakkında Yargıtay 4 üncü Ceza Dairesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin 
6.11.1983 tarihinde yapılan Milletvekili Seçimlerinde Hatay Milletvekili seçildiği anlaşıldığından bahisle, 
22.11.1983 tarihinde icra kılınan duruşma sırasında hakkındaki kamu davasının durmasına ve yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hususunda gerekli girişimde bulunulmak üzere, lüzumlu evrak örneklerinin Cum
huriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair, Yargıtay 4 üncü Ceza Dairesinin 22.11.1983 gün ve 983/19-2 sayılı 
kararını havi evrak Cumhuriyet Başsavcılığının 8.12.1983 gün ve 3697 sayıü yazıları ekinde alınmakla birlik
te takdim kılınmıştır. 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş hakkındaki duruşmaya devam olunabilmesini teminen, Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması 
hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

N. Necat Eldem 
Adalet Bakam 



_ 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 12 . 4 . 1984 

Kurulu Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/332 

Karar No. : 3 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 26 Mart 1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Hatay 
Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Hazırhk Komisyonu Raporu İçtüzüğün 110 uncu Maddesine Göre Karma Komisyonumuzun 
12 Nisan 1984 Tarihli Toplantısında incelenmiştir. 

Hazırhk Komisyonu, Hakkında, Millî Eğitim Bakanİığı Müsteşarı iken görevini kötüye kullanmak suçu 
isnat edilen Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine ka
rar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu Raporunu benimseyerek isnat edilen fiilin niteliği
ne göre Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine oy birliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T.ı Coşkunoglu 

Ankara 

Uya 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üyid 
Rıfat Bayaztt 

Kalhramianmaraş 

Uya 
Ali Dizdaroğlu 

Anıtaüya 

'Üyd 
Özgür Barutçu 

iDiyarbalkır 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malaltya 

BaşIkaınıveMi ve 
Bu Raporda Sözcü 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

İÜyd 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üyd 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Anlkaıra 

Üya 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ördü 

«« ——^— «« 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adama 
İmzada Bulunaimadı 

Üye 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

İmzada Bulunaraadı 

Üya 
Osman Bahadır 

Trabzon 

Üy« 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

ıÜyo 
Mehmet Onur 

iKalhnaınianımaraş 

Üya 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Türkiye Büyöfe Millet Meclisi (S, Sayısı: 32) 



Dönem : 17 Yasama Yık : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 33 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
v£ Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 

(3/328) 

T.C.J 
Başbakanlık 

Personel Genel. Müdürlüğü 2 Mart 1984 
Sayı : 19-304-04741 

Konu : Manisa Milletvekili İsmet Turhangil, 

TÜRKÎYE BÜYÜK MlIXETıMEOLlSt BASKAMJĞİÎNA 

Memura yalan beyanda bulunduğu iddia olunan Manisa Milletvekili İsmet Turhangil hakkında tanzim 
edilen dosya ile Adalet Bakanlığının 14.2.1983 gün ve 1,128.4.984/10360 sayın yazisuun bir örneği ekte gön
derilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini emirlerine arz ederim. 

Turgut ÖZÂL 
Başbakan 

Addet Bakanlığı 
Ceza İs. Gen. Müdürlüğü 14 Şubat 1984 

Sayı : CÎGM, 1.128,4.984,010360 

Konu : Manisa Milletvekilli İsmet Turhangil'in 
yasama dokunulmazlığı, 

BAŞBAKANLIĞA 

'Memura yalan beyanda bulunduğu iddia olunan İsmet Turhangil hakkımda Türk Ceza Kanununun 
343/1 maddesi gereğince açılan kamu davasımn yapılan yargılaması sırasmda, adı geçenin Manisa İlinden 
Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, hakkındaki yargılamanın durdurularak, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması için, ilgili evrak örneklerinin Cumhuriyet Savcılığma tevdiine dair, Manisa 1 inci Asliye 
Ceza Mahkemesince ittihaz olunan 28.12.1983 gün ve 1983/190 sayılı Ikaran havi dosya örneği, o yer Cum
huriyet Savcılığının 23.1.1983 gün ve 2-162 saydı yazısı ekinde alınmakla, birlikte takdim kılınmıştır. 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangil hakkındaki kovuşturmaya devam olunabilmesini temken, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasanının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması 
hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M.\ Necat Eldem 
Adalet Bakam 



Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Addet Komisyonlarından 

Kurulu Karma Komisyonu 
Esas Noi : 3/328 

Karar No..: 4 

12 ,4 , 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 5 Mart 1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Manisa 
Milletvekili ismet Turhangil'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkmda Başbakanlık Tezkeresi ve 
Hazırlık Komisyonu Raporu İçtüzüğün 110 uncu Maddesine Göre Karma Komisyonumuzun 12 Nisan 1984 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında, memura yalan beyanda bulunmak suçu isnat edilen Manisa Milletvekili 
ismet Turhangil'in Yasama Dokunulmazlığının (kaldırılmasına gerek bulunmadığına ye hakkındaki kovuş
turmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu Raporunu benimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine 
göre Manisa Milletvekili ismet Turhangil hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatmın sona ermesine 
kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Cofkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Haıtay 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

Üye 
AH Ayhan Çetin 

Çorum 

!Üye 
Mehmet Onur 

Kahraımıanımaraş 

BaşlkaınvekiM ve 
Bu Raporda Sözcü 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

(Üye 
Mustafa Ç<tkaloğlu 

Antalya 

Üyo 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üyö 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
İlhan Dinçel 

Maflaltyat 

'Üyö 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Sözcü 
Ahmet Reımai Çerçi 

Adana 
tmızada Bulunamadı 

Üyö 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

İmmda Bulunamadı 

Üyö 
Mustafa Sabri Güvenç 

'Niğde 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Anlkaira 

Üyo 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Türkiye Büyülc Miiltet Meclisi (S. Sayısı: 33) 



Dönem : 17 Yasama Yıh : î 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 34 

Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/316) 

TC 
Başbakanlık 

Personel Genel Müdürlüğü 12'Şubat 1984 
Sayı : 19-304-04225. 

Konu : Sinop Milletvekili Hilmi Biçen 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET M E C l M (BAŞKANLIĞINA 

Avukattık görevleri samanda karşılıklı hakaret ve müessir tffl isa etmek suçlarından sanık, Sinop Mfflet-
vekfiU Hum! Biçer hakkında tanzim edilen dosya ile Adalet Bakanhğmm 27.1.1984 gün ve CİGM.1.128.1. 
1984-5717 sayılı yazuumn örneği ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasmın 83 üncü maddesi uyarınca gereğini emirlerine arz ederim* 

Turgut ÖZAL 
Baıbakaıı 

TC 
Adalet Bakanlığı 

Ceza tş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : CİGM.l. 128.1.1984* 

005717-27-01-84 

Koau : Sinop Millervdcili Himi Biçer'in 
yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Avukatlık görevleri sırasında karşılıklı hakaret ve müessir fiil ika etmek suçlarından sanık Hilmi Biçer 
ile Özdemir Pala haklarında Kadıköy 1 inci Ağır Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama 
sırasında, sanık Hilmi Biçer'in 6.11.1983 tarihinde yapılan Milletvekilli Seçimlerinde Sinop Milletvekili seçil-
digi anlaşıldığından, hakkındaki kamu davasının durmasına ve evrakın tefrik edilerek Cumhuriyet Savcılı
ğına gönderilmesine dair Kadıköy 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 5.1.1984 gün ve Esas : 1983/87 sayıh 
kararını havi evrak anılan yer Cumhuriyet Savcılığının 64.1984 gün ve 1984/48 B. sayıh yazısı ekinde alın
makla birlikte takdim kılınmıştır. 

Sinop Milletvekili Hilmi Biçer hakkındaki duruşmaya devam olunabümesini teminen, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda 
gereğinin takdir buyurulmasma delaletleri arz olunur, ^ 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından Kurulu, 12.4.1984 

Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/316 

Karar No, : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 17 Şubat 1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Sinop 
Milletvekili Hilmi Biçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu İçtüzüğün 1UQ uncu Maddesine Göre Karma Komisyonumuzun 12 Nisan 1984 ta
rihli toplantısında incelenmiştir^ 

Hazırlık Komisyonu, hakkında avukatlık görevleri sırasında karşılıklı hakaret ve müessir fiil ika etmek 
suçu isnat edilen Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunma
dığına ve hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar ver
miştir., 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu Raporunu benimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine 
göre Sinop Milfetvekili Hilmi Biçer hakkında.kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Uya 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 
Üye 

Osrrian Bahadır 
Trabzon 

Uye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 
Üye 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

Başkaınlveküli Ve 
Bu Raporda Sözcü 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 
Uye 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Üyö 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ali Dizdaroğlu 
Antalya 

Üye 
özgür Barutçu 

Oiyarbaikır 
Üye 

İlhan Dinçel 
Malaltya 

Uye 
Selahattin Taflıoğîu 

Yozgalt 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 
İmzada Bulunamadı 

Uye 
Ünal Yaşar 
Gazianıtep 

İmzada Bulunamadı 
Üye 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 
Uye 

Alpaslan Pehlivanlı 
Arikara 

Uya 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 
Üye 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 34) 



Dönem : 17 Yasama Yık ı 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 3S 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş/m Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Ra

poru. (3/297) 

TC 
Başbakanlık 

Personel Genel Müdürlüğü 25.1.1984 
Sayı : 19-304-02648 

Konu: Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

MÜH Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Korulu Başkam iken görevini kötüye kuBanmaktan sanık, 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş hakkında tanzim edilen dosya ile Adalet Bakanlığınım 13.1.1984 
gün ve 1.128.5.1983/2538 sayüı yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini emirlerine arz ederim. 

Turgut ÖZAL 
Başbakan] 

TC 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 13.1.1984 
Sayı : CİGM.l.128.5.1983-002538 

Konu i Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'm 

yasama dokunulmazlığı 

(BAŞBAKANLIĞA 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Kurulu eski Başkanı 
Abdurrahman Demirtaş hakkında Yargıtay 4 üncü Ceza Dairesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama 
sırasında, adı geçenin 6.11.1983 tarihinde, yapılan Milletvekili Seçimlerinde Hatay Milletvekili seçildiği anla
şıldığından, hakkındaki kamu davasının durmasına ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması hususunda giri
şimde bulunulmak üzere, lüzumlu evrak örneklerinin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair, Yargıtay 
4 üncü Ceza Dairesinin 6.12.1983 gün ve 1983/11-4 saydı kararını havi evrak Cumhuriyet Başsavcılığının 
9.12.1983 gün ve 3710 sayüı yazıları ekinde^ alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş hakkındaki duruşmaya devam olunabilmesini teminen, Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması 
hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adfcdıat Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Mîllet 
Meclisi Başkanlığı 

Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyonu 

Esas No. : 3/297 
Karar No. : 2 

12.4.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK .MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 26 Ocak 1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Ha
tay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın Yasama Pokunulmazlığınm Kaldırılması HaSkkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Hazırlılk Komisyonu Raporu İçtüzüğün 110 uncu Maddesine Göre Karma Komisyonumuzun 
12 Nisan 1984 Tarihli Toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında, Millî Eğitim Bakaılığı Talim Terbiye Dairesi Kurulu Başkanı iken göre
vini kötüye kullanmak suçu isnad edilen Hatay M ilk U/ekili Abdurralriman Demirtaş'ın Yasama Dokunul
mazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakandaki 'kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu Raporunu benimseyerek isnad edilen fiilin niteliğine 
göre Hatay Milletvekili Abdurralhman Demirtaş hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine oybirliği, ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edillmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T., Coşkunoğlu 

Ankara 

Uya 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 
Üye 

Osntan Bahadır 
Trabzon 

Üye. 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 
Dyd 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

Başkaınvekili ve 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 
Bu Raporda Sözcü 

Üya 
Mustafa Çakahğlu 

Antalya 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ali Dizdaroğlu 
Anıtaliya 

Üy* 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 
Üye 

ilhan Dinçel 
- Malatya 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgait 

Sözdü 
Ahimet Remzi Çerçi 

Adama 
İmzada Bulunamadı 

Üye 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

imzada Bulunamadı 
• Ü y e 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 
;Üye 

Alpaslan Pehlivanlı 
Arikara 

»Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 
Üye 

ihsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Türkiye Büyük! Millet Meclisi . (S, Sayısı: 35) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 36 

Cemal Kılıç, Mülazım Deniz ve Fatma ÇiftçFye Vatanî Hizmet 
Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarıları ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1 /456, 1/457, 1/458) 

r T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 21 Şubat 1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1658/02025 

TÜRKÜYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16.2.1984 tarihinde kararlaştırılan «Cemal Kılıç'a Vatanî Hiz
met Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 

GEREKÇE 

Ardahan 1899 doğumlu İbrahim oğlu Cemal Kılıç, 1935-1979 yılları arasırtda yıpratıcı şaftlar altında üs-
Hün bir gayret ve sadakat İle Vatanımıza başarılı hizmetler ifa etmişir. 

Halen çok yaşlı, muhtaç ve çalışamaz durumda bulunan adı geçene, hayatta bulunduğu müddetçe 15.6.1978 
talihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre Vatanî Hizmet Tertülbiriden aylık bağlanması uygun göriil-
müş ve bu Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 21 Şubat 1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1627/02026 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLıtSİ BAŞKANLIĞINA 

Bnşkgglıgınıya arzı Bakanlar Kurulunca 16.2.1984 tarihinde kararlaştırılan «Mtilazim Deniz'e Vatanî 
Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 
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GEREKÇE 

Ah'ısha 1319 ıdoğumlu Kurban oğlu Mülazim Deniz, 1940 - 1962 yılları arasında hiçbir karşülık beklemeden 
üstün bir sadakat ve gayretle Vatanımıza başarılı hizmetler ifa etmiştir. 

Halen, yaşlı ve hasta durumda bulunan adı geçenin başvuru dilekçesinde, almakta olduğu ve zarurî ihtiyaç
larını karşılamada yetersiz kalan yaşlılık maaşının -Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık bağlanması halinde- ke
silmesi dileği de mevcuttur. 

Konuya daha çok manevî açıdan yaklaşım gösteren gerçek bir vatanperver olan Mülazim Deniz'e, hayatta 
bulunduğu müddetçe 15.6.1978 ıtarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre Vatanî Hizmet Tertibinden 
aylık bağlanması uygun görülmüş ve bu Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 22.2.1*984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı•; K.K.T.D. 18/101-1648/02024 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16.2.1984 tarihinde kararlaştırılan «Fatma Çiftçi'ye Vatanî Hiz
met Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GEREKÇE 

Hiç bir maddî karşılık beklemeksizin; «ştün bir m dakat ve gayretle 1936 - 1946 yılları arasında vatanımıza 
başarılı hizmetler ifa eden Mürsel Çiftçi'nin vefaty dolayısıyla, yardıma muhtaç duruma düşen eşi Posof 1313 
doğumlu Murat kızı Fatma Çiftçi'ye, hayatta bulunduğu sürece 15.6.1978 tarih ve 2150 sayılı Kanun hükümle
rine göre Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağ lanması uygun görülmüş ve Kanun Tasarısı bu maksatla 
hazırlanmıştır. 

Plan ve Bütçe Kanusyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 18. 4. 1984 

Esas No. : 1/456 - 1/457 - 1/458 
Karar No. .16 

Türkiye Büyük Millet MeeKsi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca 22.2.1984 tarihinde Türkiye Büyük Miîltet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 23.2.1984 
tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Cemal Kılıç'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hak
kında Kanun Tasarısı», «Mülazim 'Deniz'e Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
Tasarısı» ve «Fatma Çiftçi'ye Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» Ko
misyonumuzun 18.4.1984 tarihli 19 uncu bMeşkninde ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla görü
şüldü. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 36) 
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Bilindiği üzere, 15.6.1978 tarihinde çıkarılan 2150 sayılı Kanunla Vatanımıza üstün hizmetleııi geçen va
tandaşlarımız ile dul ve yetimlerinin ve yakınlarının hastalık, yaşlılık ve diğer nedenlerle mağdur durumda 
olanlarının hayat şartları karşısında korunması amaçlanmıştır. 

Komisyonumuza havale edilen tasarılar ile, hiç bir maddî karşılık beklemeksizin üstün bir sadakat ve 
gayretle vatanımıza başarılı hizmetler veren Cemal Kılıç ve Müılazlm Deniiz ile Mülrseil Çitftçd'nin vefatı dola
yısıyla eşi Fatma Çiftçi'ye hayatta bulundukları sürece aylık bağlanması öngörülmdktediır. 

Tasarıların Komisyonumuzda görüşülmesi sırasında söz alan üyeler, bu şekilde hizmeti geçenlere aylrfc 
bağlanması ile ilgili işlemlerin çok uzun zaman aldığı, bu işlemlerin aylık bağlanacak kişilerin yaşlanda dik
kate alınarak daha süratle tamamlanması gerektiği ve hatta bağlanacak aylığın bu kişinin ölmesi ha'Iinde 
muhtaç durumda olan eş ve çocuklarına da intikal edebilecek şekilde köklü bir düzenlemenin yapılmasında 
büyük yarar olacağı, ayrıca, tasarı ile ilgili düzenlenen gerekçelerde daha dikkatli olunması hususlarında gö
rüşlerini beflfflrtmeaieriındien sonra her üç tasarıda benimsenerek rnaldldteteriinin görüşülmesine geçimaştir. 

Öncelikle, Komisyonumuza üç ayrı metin şeklinde intikal eden ve gerekçeleri aynı olan tasarıların, gerek
siz tekrarı önlemek amacıyla bir metinde toplanması ve birlikte görüşülmesi kabul edildiğinden verilen bir 
-önerge doğrultusunda her üç tasarıda geçen isimler1! kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan bir metin 1 inci madde 
olarak kabul edilmiş, ayrıca tasarının başlığı 1 inci maddedeki düzenlemeye uygun şekle getirilmiştir. Diğer 
yandan, her üç tasarıda da aynı olan yürürlük ve yürütme maddeleri 2 ve 3 üncü maddeler olarak aynen 
kabul edilmüş'tir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek 'Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Aydın Güven Gür kan 
Antalya 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Onusal Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

İsmail Şengün 
Denizi 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurutm 

Tülay öney 
îstenbul 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Başkamvekil 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Fikret Ertan 
îzrniiır 

Mehmet Budak 
Kırşebir 

Enver özcan 
Tokat 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaım&n 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Türkân Turgut Arıkan 
Edilme 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı: 36) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Cemal Kılıç'a Vatani Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Ardahan 1899 doğumlu İbrahim 
oğlu Cemal Kılıç'a hayatta bulunduğu müddetçe 
15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine 
göre, Vatanî Hizmet Tertibinden aylıık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımını takip eden 
aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 
«Gümrük Balkanı yürütür. 

16 , 2 x 1984 

T. Özal 
Başbakan 

/. K. Erdem 
Devlet Bak. * Başbakan Yrd. 

A. M. Yılmaz 
Devlet Bakanı^ 

A. TerCekeci 
Devlet Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Devlet Bakam 

Z. Yavuztürk 
Millî Savunma Bakanı 

V. Halef oğlu 
Dışişleri Balkanı 

K. Oksay 
Devlet Balkanı 

5. N. Türel 
Devlet Bakanı 

/. Özdağlar 
Devlet Bakam 

M. N. Eldem 
Adalet Bakanı 

A. Tanrıyar 
İçişleri Bakam 

V. Arıkan 
Maliye ve Gümrük Bakam 

M. V. Dlnçerler İ. S. Giray 
Millî Eğitim Gençlik ve Bayındırlık ve İskân Bakam 

Spor Bakam 

M. Aydın 
Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 

H, H. Doğan 
Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Bakanı 

V. A tas oy 
Ulaştırma Bakam 

M. Kalemli 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 

H. C. Aral C. Büyükbaş 
Sanayi ve Ticaret Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 

M. M. Taşçıoğlu 
Kültür ve Turizm Bakanı 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Mülazım Deniz'e Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık: 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Ahısha 1319 doğumlu Kurban oğlu 
Mülazim Denıiz'e hayatta bulunduğu müddetçe 
15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine 
'göre Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayıtmıra takip eden ay
başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümieıM Maliye ve 
Gümrük (Bakanı yürütür. 

16 . 2 . 1984 

T. Özal 
Başbakan 

/. K. Erdem 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

A. M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

A. Tenekeci 
Devlet Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Devlet Bakam 

Z. Yavuztürk 
Millî Savunma Bakanı 

V. Halef oğlu 
Dışişleri Bakam 

M. V. Dinçerler 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı 

M. Aydın 
Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 

H, H. Doğan 
Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Bakanı 

H. C. Aral 

K. Oksay 
Devlet Bakanı 

5. N. Türel 
Devlet Bakam 

/. Özdağlar 
Devlet Bakam 

M. N. Eldem 
Adalet Bakam 

A. Tanrıyar 
İçişleri Bakanı 

V. Arıkan 
Maliye ve Gümrük Bakan» 

t. S. Giray 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

V. A t as oy 
Ulaştırma Bakam 

M. Kalemli 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakam 

C. Büyükbaş 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

M, M. Taşçıoğlu 
Kültür ve Turizm Bakanı 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Fatma Çiftçi'ye Vatani Hizmet Tertibinden 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

Aylık 

MADDE 1. — Posof 1313 doğumlu Murat Kızı 
Fatma Çiftçi'ye hayatta bulunduğu sürece 15.6.1978 
tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre, Va
tanî [Hizmet Tertibinden aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — 'Bu (Kamun yayımını takip eden ay
başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 
Gümrük Balkanı yürütür. 

16.2.1984 

T. Özal 
Başbakan 

/. K. Erdem 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

A. M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

A. Tenekeci 
Devlet Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Devlet Balkanı 

Z. Yavuztürk 
Millî Savunma Bakanı 

V. Halef oğlu 
Dışişleri Balkanı 

M. V. Dinçerler 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakam 

M. Aydın 
Sağlık ve Sosyal Yrd. Ba'kanı 

H. H. Doğan 
Tanm, Orman ve 
Köy İşleri Balkanı 

K. Oksay 
Devlet Balkanı 

S. N. Türel 
Devlet Balkanı 

/. Özdağlar 
Devlet Bakanı 

M. N. Eldem 
Adalet Bakanı 

A. Tanrıyar 
İçişleri Bakanı 

V. Arıkan 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

İ. S. Giray 
Bayındırlık ve İskân Balkanı 

V. Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

M. Kalemli 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 

H. C. Aral C. Büyükbaş 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

M. M. Taşçıoğlu 
Kültür ve Turizm Bakanı 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Cemal Kılıç, Mülazım Deniz ve Fatma Çiftçi'ye 
Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Ardahan 1899 doğumlu İbrahim 
Oğlu Cemal Kılıç, Ahısha 13'19 doğumlu Kurban 
Oğlu Mülazim Deniz ve Posof 13113 doğumlu Mu
rat kızı Fatma Çiftçi'ye hayatta bulundukları sürece 
15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine 
göre, Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımını takip eden 
aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 
Gümrük Bakanı yürütür. 

\>m<K 
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Dönem : 17 Yasama Yıh : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 37 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/459) 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 2.3. 1984 

Başkanlığı 
Sayı: K.K.T.D. 181101-1692 j 01840 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.2.1984 ta
rihinde kararlaştırılan «Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile diğer ikamu görevlilerinin yürütmekte oldukları 
kamu hizmetlerinin müessiriyetini artırmak ve bu pefl;onelin sosyal ve malî haklarında iyileştirmeler yapmak 
üzere Balkanlar Kuruluna kanun hükmünde kararnameler çıkartma yetkisinin verilmesi öngörülmektedir. 

Bakanlar Kuruluna verilecek yetkiye dayanılarak çıkartılacak kanun hükmünde kararnamelerle, memur
lar ve kamu görevlilerine imkânlar çerçevesinde yeterli ve adil bir ücret seviyesi sağlanması, bunun yamsıra, 
hizmetin özelliklerine ve gereklerine uygun olarak iyileştirmeler yapmalk suretiyle belirli görevlerde yeterli 
sayıda vasıflı personel çalıştırılabilmesi hükme bağlanmaktadır^ 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bakanlar Kurulunca, Yetki Kanununa dayanılarak çıkartılacak kanun hükmünde kararna
meler ile yapılacak düzenlemelerin maksadı kamu hizmetlerinin müessiriyetini artırmak, memurların ve ka
mu görevlilerinin sosyal ve malî haklarında iyileştirmdbr yapmaktır. 

Madde 2. — Yetki Kanununun kapsamım belirleyen bu madde, ilgili kanunların hangi hususlarında de
ğişiklik yapılacağı gösterilmektedir. 

Madde 3. — Kanun hükmünde kararnamelerin hazırlanmasına esas olacak ilkeler belirtilmiştir. 
Madde 4. — Bakanlar Kuruluna, kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi 1984 malî yılı sonuna ka

dar verilmekte ve yetki süresi içinde Bakanlar Kurulunun birden fazla kanun hükmünde kararname çıkartması 
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 5, 6. — Kanunun yürürlük ve yürütme hülfnüdür. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 19 . 4 , 1984 

Esas No. : 1/459 
Karar No. : 17 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca hazırlanarak 2 Mart 1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan ve 5 Mart 1984 tarihinde de Komisyonumuza havale edilen «Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
ile ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı» 18 - 19 Nisan tarihlerinde 
yapılan 19 ve 20 nci birleşimlerde Hükümet Temsilcisinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 657 sayılı Kanuna tabi memurlar ve diğer kamu görevlilerinin malî ve sosyal imkânları, 
son yıllarda ülkenin içine düştüğü ekonomik dar boğazın da etkisi ile ihtiyaca cevap vermekten uzak bir du
ruma gelmiştir. Anayasa gereği Devlet tarafından üstlenilen sağlık, eğitim, güvenlik, adalet ve savunma gi
bi, ülke açısından çok büyük önem taşıyan konularda memur ve diğer kamu görevlilerinin etkinliği tartışma 
kabul etmez bir gerçektir. 

Konuya bu yönü ile bakıldığında; görev etkinliğini sağlamak için memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 
malî ve sosyal imkânlarının zamanın şartlarına uygun hale getirilmesi kaçınılmaz olmuştur. 

Tasarı ile, konuya köklü bir çözüm getirilmesi ve söz konusu malî ve sosyal imkânları yeniden düzenle
yerek çalışma etkinliğini ve nitelikli personel istihdamını mümkün kılmak için Bakanlar Kuruluna yetki ve
rilmesi hedef alınmaktadır. 

Toplantıda tasarının tümü üzerinde söz alan üyeler; tasarıya konu olan memurlar ve diğer kamu görev
lilerinin malî ve sosyal haklarının iyileştirilmesinin günümüzün halledilmesi gereken konularının başında yer 
aldığı hususunda görüş birliğine varmışlar, ancak bir kısım üyeler tasarının bir yetki kanunundan ziyade 
kanun tasarısı şeklinde getirilmesinin yerinde olacağını ifade ederlerken, diğer bir grup üye de, böyle bir ka
nun tasarısının Meclisten geçmesinin uzun zaman alacağını oysa böylesine önemli bir konunun biran evvel 
çözüme kavuşturulması gereği göz önüne alındığında yetki tasarısı ile hükümete düzenleme imkânı verilme
sinin yerinde olduğunu belirtmişlerdir. 

Toplantıda ayrıca, emekli memurların da tasarı kapsamına alınıp alınmayacağı, kadro değişikliğine gidil
mesinin söz konusu olup olmayacağı, Devlet Personel Rejiminin değiştirilerek yerine eşel - mobil sisteminin 
getirilmesinin mi arzulandığı, memur maaşlarında bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği, eğer gidilecekse bu
nun enflasyon üzerindeki etkisinin ve bütçeye getireceği yükün ne olacağı, şeklindeki üyelerin yönelttiği so
rulara hükümet yetkilisinin verdiği cevaplardan sonra yapılan oylamada tasarı benimsenerek maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesinde yer alan «... müessİriyeti...» kelimesi, tasarıda dil birliğini sağlamak amacıy
la «... etkinliği...» şeklinde değiştirilmiş, devamındaki «... sosyal ve malî haklar...» ibaresi de «... malî ve sos
yal haklar...» olarak düzenlenmiştir. 

Tasarının kapsam başlıklı 2 nci maddesinin sonunda yer alan «yapılacak ek ve değişiklikleri kapsar» iba
resi «yapılacak ekleri ve değişiklikleri kapsar» şeklinde redaksiyona tabi tutulmuş. 

ilkeleri belirleyen 3 üncü maddesindeki «b» bendinin başına «Ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz 
önünde bulundurularak» ibaresi eklenmiş, «c» bendinde yer alan «Memur ve kamu görevlilerinin malî hak
ları» ifadesi ise «Memur ve diğer kamu görevlilerinin malî ve sosyal hakları» şeklinde düzeltilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 37) 



— 3 — 

Yetki süresini belirleyen 4 üncü maddenin başına ise maddeye açıklık kazandırmak amacıyla «Bu kanun
la...» ibaresi ilave edilmiş, yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

[Başkan 
Metin Emiroğlu 

'Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

imzada Bulunamadı 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
ıBölu 

Onural Şerej Boikurt 
Muhalefet şerhi eklidir 

Çanakkale 

İsmail Şengün 
Denizli 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
Karşı giöriişüım eklidir 

İstanbul 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Fehmi Memişoğlu 
Riza 

Başlkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları ' 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İV*. Oğuzhan Artukoğlu 
Burduf 

Ünal Alkkayıa 
Çorum 

İmzada Bulunamadı 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Ostaaınltoğlu 
Gaziantep 

imzada Bulunamadı 

Fikret Ertan 
'Muhalefet şerhim eklidir 

izmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

H. Barış Can 
Muhalefet şerhim eklidir 

Sinop 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

ıMuiş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

İlhan Askın 
(Bursa 

Mustafa Kani Bürke 
Muhalefet şerhi eklidir 

Denizli 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Tbgay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
Isıparita 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Enver Özcan 
Muhalefet şerhim eklidir 

Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 37) 
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M'UHAUEPET ŞERHt 

Kamu görevlilerinin halkları ve yaşam düzeyleri konusunda her türlü iyileştirme girişimleri, sadece teknik 
bir kadronun yetkisine bırakılamaz. 

Kamu görevlilerinin ekonomik, sosyal. Vb. haklarının gözeticisi ve en üst düzeydeki denetleyicisi olarak 
biz, milletin temsilcileri, hiçbir yetkemizin, bizlerden başka bir merciye devredıilemeyeceği inancındayız. 

Herşeyden önce teknik bir kadro olan Hükümetin, kamu görevlilerinin halklarını yüce Meclisten daha iyi 
kollayacağını düşünebilmekte, en azından, demokratik parlamenter düzen anlayışıyla bağdaşamaz. 

Bu nedenle, milletimizin temsilcileri ve devletimizin gözeticileri olarak, bizlere ait olan yetkinin, başka 
hiçbir kurula devredilmesine 'karşıyız. 

Enver Özcan H. Barış C&n 
Tokat Milletvekili Sinop MiHötvekiili 

Fikret Ertan O. Şeref Bozkurt 
İzmir Milletvekili Çanakkale Milletvekili 

Tülay Öney Mustafa Kani Bürke 
İstanbul Mületvekil Denizli Mliletövekili 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile UgUi Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yetki 
Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Memuiifltan ve düğer karnıu görenlerinim çaShşmıaHaıranlda ımlüeSaiırİyelbii aırturmak ve soisyıal 
ve malî haklarında iyileştirmeler yapmak üzere aşağıda belirtilen çerçevede Bakanlar Kuruluna kanun hük
münde kararname çıkartma yetkisi verilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu yetki kanununa göre çıkartılacak kanun hükmünde kararnameler; 
13.12.1960 gün ve 160 sayılı kanunun kapsamına dahil kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar

la diğer kamu görevlilerinin malî ve sosyal haklarında günün ekonomik şartlarına uygun olarak yeni düzen
lemeler yapmak üzere; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerinin sınıflandırma, Devlet Memurluğuna 
alınma, hizmet şartları ve şekilleri, malî hükümler, sosyal haklar ve yardımlar ile geçici hükümlere dair kı
sım başlıkları altında yer alan maddelerinde, 

!b) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik ek 17 nci maddesinde, 
c) 2424 sayılı Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Tazminat Kanununda, 
d) 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde, 
e) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 106 nci maddesinde, 
f) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesinde, 
g) 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 38 inci maddesinde, 
<h) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen kanunlarla diğer kanunlarda yer alan malî ve sosyal haklara dair 

olan hükümlerinde, 
Yapılacak ek ve değişiklikleri kapsar. 

İlkeler 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, bu Kanunun 1 inci maddesi ile verilen yetkiyi kullanırken : 
a) Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde etkinliği artırmak* 
b) Yeterli ve adil bir ücret seviyesi sağlamak, 
c) Memur ve kamu görevlilerinin malî haklarında (hizmetin özellik ve gereklerine uygun iyileştirmeler 

yapmak, 
Hususlarını göz önünde bulundurur. 

Yetki süresi 

MADDE 4. — Bakanlar Kuruluna 1 inci madde ile verilen yetki, 1984 Malî Yılı sonuna kadar geçer
lidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde kararname çıkartabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :• 37) 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri tle tlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yetki 
Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Memurların ve diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak ve malî ve sos
yal haklarında iyileştirmeler yapmak üzere aşağıda belirtilen çerçevede Bakanlar Kuruluna Kanun Hük
münde Kararname çıkartma yetkisi verilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu yetki kanununa göre çıkartılacak kanun hükmünde kararnameler, 
13.12.il960 gün ve 160 sayılı Kanunun kapsamına dahil kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memur

larla diğer kamu görevlilerinin malî ve sosyal haklarında günün ekonomik şartlarına uygun, olarak yeni dü
zenlemeler yapmak üzere; 

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerinin sınıflandırma, Devlet Memurluğu
na alınma, hizmet şartları ve şekilleri, malî hükümler, sosyal haklar ve yardımlar ile geçici hükümlere dair 
kısım başlıkları altında yer alan maddelerinde, 

b) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik ek 17 nci maddesinde, 
c) 2424 sayılı Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Tazminat Kanununda, 
d) 12.2.198İ2 tarih ve 2595 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde, 
e) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 nci maddesinde, 
f) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesinde, 
g) 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 38 inci maddesinde, 
h) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen kanunlarla diğer kanunlarda yer alan malî ve sosyal haklara daiı 

olan hükümlerinde, 
Yapılacak ekleri ve değişiklikleri kapsar. 

İlkeler 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, bu Kanunun 1 inci maddesi ile verilen yetkiyi kullanırken : 
a) Kamu hizmetlerinin yiürlülttülmesinde etkinliği artırmak, 
lb) Ülkenin ekonomik ve sosyal durumu, göz önünde bulundurularak, yeterli ve adıl bir ücret seviyesi 

sağlamak, 
c) Memur ve diğer kamu görevlilerinin malî ve siosyal haklarında hizmetin özellik ve gereklerine uy

gun iyileştirmeler yapmak, 
Hususlarını göz önünde bulundurur. 

Yetki süresi 

MADDE 4. — Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen ydtk'i, 1984 Malî yılı sonuna kadar geçerlidir. Bu 
süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde kararname çıkartabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 37) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 5. —• Bu Kanun yayımı 

Yürütme 

tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 6. — Bu Kanun bükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. ÖzaL 

Devlet Bakanı • Başbakan Yardımcısı 
• /.. K._ Erdem 

Devlet Bakanı 
5, N, Türel 

Devlet Bakam 
At Ki Alptemoçin 

İçişleri Bakam 
A._ Tarirıyar 

Devlet Bakam 
K._ Oksay 

Devlet Bakanı 
A._ Tenekeci 

Adalet Bakam 
MtN..Eldem 

Dışişleri Bakam 
Vt Halef oğlu 

* • 

27.2,198 

Devlet Bakam 
A._ M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
1, özdağlar N 

MM Savunma Bakam 
Zt Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakam 
Vt Arıkan 

MM! Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Bayındırlık ve tskân Bakam 
M.. V._ Dinçerler 

Ulaştırma Bakam 
V._ Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H, Ct Aral 

tt St Giray 

Tarım, Orman ve Köy îşleri Bakanı 
Ht H._ Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
C.: Büyükbaş 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M._ Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakamı 
M. M. Tasçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 37) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Yürürlük ' 

MAIDDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 37) 




