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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu 26.4.1984 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanarak üç oturum yaptı 

1 inci Oturum 
25.4.1984 tarihli 57 nci Birleşimde yapılan ka

palı oturuma ait tutanak özetinin okunması için, İç
tüzüğün 72 nci maddesine göre kapalı oturum yapı
lacağı Başkanlıkça belirtilerek açık oturuma saat 
15.05'te son verildi. 

2 nci Oturum 
(Kapalıdır) 

3 üncü Oturum 
Açık olarak yapılan 3 üncü Oturumda : 
Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu, 

Türkiye'nin ekonomik konumu ve son zamlar hak
kında, 

Afyon Milletvekili Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu 
da, 'basın özgürlüğü ve affı konusunda; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, son gün
lerde yapılan zamlara ve Yükseköğretim Kurulunun 
yönetimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/52) Başba
kan Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğîu' 
nun, gübreden Devlet desteğinin kaldırılacağı hak

kındaki haberlere ilişkin sözlü sorusuna (6/53) Sa
nayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit Aral cevap verdi. 

2644 sayılı Tapu Kanununun 26 nci Maddesine 
Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/468) (S. Sayısı : 39), üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak kabul edildi ve kanunlaş
tığı açıklandı. 

Adana Milletvekili İbrahim Cüneyt Canver'in, 
13.7.1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 6 nci Maddesi ile 19 uncu Madde
sinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifinin (2/24) (S. Sayısı : 4(̂ ) reddedilmesine 
dair Adalet Komisyonu raporu, yapılan görüşmeler
den sonra kabul dilerek, teklifin reddedildiği açık
landı. 

1.5.1984 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak üze
re Birleşime saat 16.30'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Karal 

Kâtip Üye 
Çankırı 

Saffet Sakarya 

Kâtip Üye 
Hatay 

M. Murat Sökmenoğîu 

s 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

27.4.1984 Cuma 

Teklif 
1. — Afyon Milletvekili Mustafa Şükrü Yüzba-

şıoğlu ve 7 Arkadaşının, Basın ve Yayım Yoluyla 
işlenmiş Suçların Affı Hakkında Kanun Teklifi. 
(2/72) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.4.1984) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, tu

tuklanan bir işadamına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/61) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1984) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, bazı 
kurumlara ait gayrimenkullerin kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/62) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 26.4.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 

Denizli İlinin sulama sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/75) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.4.1984) 

2. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
Denizli İline bağlı bazı köylerin içme suyu sorununa 

ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/76) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.4.1984) 

3. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli İline bağlı bazı kasabaların ortaöğretim soru
nuna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/77) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 26.4.1984) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
bazı bankaların 1976'dan beri dağıttıkları kredi mik
tarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/78) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.1984) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Afet Fonunda toplanan paralara ve yapılan harcama
lara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/79) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.4.1984) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Ankara - Erzurum demiryolu güzergâhına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/80) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.4.1984) 

30.4.1984 Pazartesi 

Tasarılar 
1. — 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı Belediyelere 

ve İl özdl İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerin
den Pay Veriimeisi Hakkımda Kanunda DeğiişiMiik Ya-
pııİmaisıma Daıir Kamun Tasarısı (1/476) (Plam ve 
Bütçe Komisyonuma) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.4.1984) 

2. — 20.7,1966 Tariıhllii ve 775 Sayıılı Geceıkondu 
Kamunumuin 26 net Maddeydim Değiştiriıl'mesime Dair 
Kanun. Taisari'sı (1/477) (Bayımidırfolk, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Plan ve Bütçe toomlBsıyonlarıma) (BaşkanHığa 
geliş tarihi: 27.4.1984) 

3. — Rdsmî Gazetede Yaıyifmılanacaık Olan Yö-
mdtlmeİkfer Halklkirtda Kanun Tasarısı (1/478) (Ana
yasa Komisyonuma) CBaışkanlhğa geliş tarihi : 27.4.1984) 

.4. — Gürnüük Kamumuma Göre Tasfiye Bdlfeceik 
Eişya Hakkımda Döner Sermaye Kanunu Tasaırosı 
(1/479) (Plan ve Bütçe KJam'isyomuna) (Başkanlığa 
•geliş üarfhi: 27.4.11984) 

5. — 1615 Sayılı Gümnük Kanununum Bazı Mad-
deterinıin Değüşeiırilllmiösii Hakkımda Kanun Tasansu 
(1/480) (Plan ve Bütçe Komfeyonuna) (Başlkamılığa 
geîiş tarihi: 27.4.1984) 

6. — Yabamla Resmî ©ellgeferin Taısıdiıki Medbuıri-
yefein KaildıırıiBmasj/ SMeşmesimin Tasdülkinîim Uy
gun Olduğu Hakkında Kanun Tasamı (1/481) (Dışiş
leri Ktoımlisyonama) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.1984) 

1.5.1984 Sah 

Teklifler 
1. — Aimalsıya Milfdtıve'kiıii Arsan Savaş Arpacıoğ-

lu'num, 5434 Sayıdt Türitoiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 32 ncü Maddesine Bîâr Fı'kra' Bkılen-

mesi Halkkımda Kamum Teklifi (2/73) (Plan ve Bıütçe 
Komisyonuma) (Başkamlhğa geliş 'tarihi : 30.4.1984) 

2. — İstanbul MililetvekMi Reşüt Ülker ve 48 ar
kadaşınım; Parasız Halk PttajUarı Açıfflması Hakkımda 
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Kanun Teklifi (2/74) (tçişileri Kom&yoınuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 30.4.1984) 

Rapor 
1. — Hudut ve SaJh'iHer SağMe Genel Müdürlüğü 

1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıfllam Resinhe-
sap Kanun Tasarıları iile Bu Yıllara Ait Geneli Uy
gunluk BMidirimilerinin Sunulduğuna ilişkim Sayıştay 
Başkanlığı Tezkereleri ve Sayıştay Koımıilsyonu Rapo-

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinim 
59 uncu Birleşimini açıyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İran'da Elçiliğimiz sekreterinin eşinin yaralan
ması ve Fransız yetkililerinin de iştirakiyle Paris ya
kınlarında bir Ermeni anıtının açılış merasimi hak
kında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı ilki arkadaşınız söz is
temiş bulunuyor. 

tik sözü Sayım Hilmi NalIbarttoğUu'na veriyorum. 
tran'dalki Elçilik sekreterinin eşinin yaralanması ve 
Paris^deki ofejyllar hakkında; buyurun efendim. 

Sayın Nalllbanfcoğlu, süreniz beş dakikadır. 

HtLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 28 Nisan 1984 ve 29 
Nisan 1984'te iki anlamlı olay olmuştur dünyada. Bi
risimde; Başbakanımız Talhran'a inmeden ilki saat ön
ce Elçilik Sekreterimiz ve Eşi Yönder'lere iki mıoflo-
sMöblîi Ermeni ASALA örgütlü eşMyaısı kurşunlar 
yağdırıyordu. Diğerinde Jse; Ffanısa'nın Başkenti Pa-
clSs şehri banliyösünde, Fransız yöneticilerimin dte ka-
tı/lfmaısııyla ıbiır Ermeni anıtınım açılış merasimi yapılı-

m (1/230, 3/'89; 1/231, 3/SO; 1/232, 3/91; 1/233, 
3/92; 1/234, 3/93; 1/235, 3/94; 1/236, 3/95; 1/237, 
3/96; 1/238, 3/97; 1/239, 3/98; 1/240, 3/99; 1/241, 
3/100; 1/242, 3/353; 1/243, 3/101) (S. Sayısı : 38) Da
ğıtma tarihi : 1.5.1984) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avnd Sağesen'in, 

fındık ihraç fonuna 'ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/63) (Başkanlığa göliş tarihi : 30.4.1984) 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başılıyo-
ıruz* 

yordu. Bu ilki olayı da şiddetle kınıyor, teessürleri-
rnü ve teessüflerimi biMMyorum, 

Geçmiışte Rusya ve ingiltere'nin destek ve teşvik-
Ieriyle vücut bulmuş Taşmak ve Hınçak sergerdeleri
nin torunları olan ASALA demen cinayet çetelerinin, 
Itarihi yanılgılarımın farkına vararak bir gün bu men
fur cinayeitllerinli terk edecektlerimi ummak hayaldir. 
Bu nedenle bu konuda Hükümetimizin kesim bir ta
vır koyimıasım işitiyoruz. Bu tavrım ne dlması gerekti
ğini Yüce Meclisimizde tespit ötmenin zamanı getaıiş-
tlir sanıyorum. 

öte yandan Fransa'ya karşı da tavrımızı kesin su
rette beiliriemeniın zamanı gelmiş, haitita geçmek üze
redir. Fransa V* 'da tarihî yanılgısından kurtaırmak ge-
ırek'ir̂  

6 Aralik 1525'ite Fransa Elçisi Oont Jean Fran-
ıglîpamti Kanunî Sultan Süleyman tarafımdan kabul 
edilm'işlti Elçi doğrudan doğruya Fransa Kralı 1 inci 
Françdis tarafımdan değil, onum Annesi Louilse de 
Savoie tarafından görtderimıiştü. Zira 1 imci François 
Alman tmpatfaıtioru Saitken (Oıamles - Qüint) tara-

BİRİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap EGE 
KÂTİP ÜYELER : Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel), Cemal ÖZBİLEN (Kırklareli) 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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fından dsir edûlİrniiş, Madrkflte Arap'lardan kalan El -
Cass Sarayında hapisti; 14 Ocak I526*da Madrid 
Anfeşımasını imzalamaya mecbur olmuştu. Anıtlaş
manın bazı mald'ddîeri Fransa Devletimin gururunu 
fkıırıcı tnalhüyeitJteyfdii. Kralın Annesi Louiise de Savoie 
Cihan Hakanı Kanunî Sultan Süleyman'dan oğlunun 
fcuntaınlmaısum ve Fransa'nın, Alman - İspanyol isti
lasına mamız kaUmasını önllemeyi rica ediyordu. Neti
cede Kanunî Sultan Süleyman 35 sendl'ik Avrupa se
ferlerine başlamış; Fransa da, Francöiis'da kurtarılllmış-
flardı. Biliyorsunuz bunu bütün tarihliler böyle yazmak-
ıtadın*. 

'Buna rağmen Françoiis'nm bugünkü torunları Ka
nunî Sultan Süleymanın anısına heykeller dikip, şen
likler düzenleyecekleri yerde, Fransa'yı kurtaran Ci
han Hakanı Kanunî Sultan Süleyman'ın torunları biz 
Türkllerin onuru ile oynamaya vasıitalıfk dtoetofeediMer. 

ilişte gururlarımı kurtardılkılarımuzın gurursuz torun
larıma bunun için bir ders vermeliyiz. Bu amaçla Fran
sız Hükiüm'dtiıyl'e olan iişkiferlimiz (A) dan (Z) ye ka
dar gözden geçiriılmdlıidir. İlik tedbir olarak Büyük 
Blçüm'izi derhal geri çdkmdiyiz. 

Ermeni ASALA canillerinim eylemlleriın'i sürdürme 
işini başlka ülkelerim lütuf ve anlayışıma terk ettmek 
hata olmuştur. Biliyorsunuz bu hatanın günahını çek
mekteyiz. ASALA'nın arkasındaki duş güçlerim kim
ler olduğu açikça ortaya konulmalı ve ona göre ta-
vıır aliıınmıalıMur. Bu konuda gerekirse Meclisimizde 
bir genel görüşme de açıiîmaitıldır. Bunu öneriyorum. 

Saygıllar sunarım. (Allkıştor) 

BALKAN — TeşdkMir ederfe Sayım Nalbanitoğlu. 
2. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ankara 

Macun Köyü İki Kondu Bölgesinde yıktırılan gece
kondular konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Anlkara Macun Köy ikide yıkıtnrıton 
gecekondular hakkında Tekirdağ Miiidtveki>lü Sayın 
Salih Alcan gündem dışı söz iısitemiişıtiır. 

Buyurun Sayın Alcan. 
Süreniz beş dakikadır. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, de

ğerli m'ffletvdkileriî her insanım güneşin baitımundan 
doğuşuna kadar aile fertferiyfe bamndığı bir evi var
dır. Bu barınaktan çoğu apartman katı, bazdan bah
çeli ev, bazıları da, imlkânısıızilı'kllarlla başbaşa kafllmış 
linısanlarun kurdukta geodkonidulardiır. Ben, üçiünciü sı
rada yer allan gecekondunun içlinde oturan insanların 
başlarıma gelen çaresizliklerden sizlere söz edeceğimi. 

Samitim adı, «Ankara Macun Köy tki Kondu Böl-
ıgesisdtir. Buradan 20 kilometre ileride büyük mesken 

blokta içünıde, komşusunun derdinden hiçbir haberi 
olmayan muttu insanlar, hemen yanımda ise, tabiatım 
yağmuru, çamuru ve dkonom'inin omuzlarıma imdüidi-
ği darbeyle çaresizlik içinde yaşam mücadelesi veren 
insan toplulukta; dozerin yılktiığı 200 addte yakım ge
cekondu var. Acaba bu gecekondularım hangi şartlar
la ve hangi kişilerin güzel sözleriyîe yapmrmna mü
saade edilmişti? Oy toplamak amacıyla belediye baş
kan adayının kondu sakinlerine «Kolay gelsin» de
diği, sünnet düğünlerinde bulunduğu, yapımı devam 
eden kondunun temeline harç attığı ne çabuk unu
tuldu dersiniz?.. 

Şu anda yıkık harabelere benzeyen, gidecek yeri 
olmayıpta çamur içinde ve yağmur altında, dört du
var üzerine çatısı yıkıldığından naylon gererek, ka
pısına kilim asarak, gözyaşlarını tutamayarak, «Bu
rası Türk evi, Müslüman evi» diye ağlayan insanla
rın tek oda içinde yokluk ve ümitsizliklerle mücadele 
verdiklerini gördüm. Bu mudur mutlu Türkiye, bu 
mudur ayrım yapmadan vatandaşa verilen hizmet aş
kı? 

Seçim zamanında «Bön seni çok seviyorum, her is
tediğini yerine getireceğim, senin yaranı saracağım. 
Gecekondunu acele yap, tamamla. Başkan olduğum
da hemen tapunu vereceğim» diyen politikacı yine es
kiden olduğu gibi, bu gariban insanlara, eğitim se
ferberliğinden nasibini almayan, Başkentin 20 kilo
metre uzamında oturan Avşe Ana, Fatma Tevze, Ha
san Dede; yine tatlı sözlerle, ümit verici sempatik 
hardk'dtlerle kandi'rı'kl'ım ama, şu an çaren yok, tavşan 
bayın aştı 

Gecekondu : Dört duvararası, sıvası olmayan, ta
vanı kontralit, altı beton, sudan, yoldan, altyapıdan 
mahrum mesken. Duvarlarındaki biriketin tanesi 55 
Ura, kiremitin tanesi 30 lira, kullanılan kerestenin 
metrdküpü 75 bin lira, hurda kapı 9 bin lira, hurda 
çerçeve 3 bin lira ve işçilik kendinden, 600 ila 700 
bin lira maliyeti olan, taksitlere ayrılmış bonolarla 
ödemeleri yüklenen, ortalama 5 ve 6 nüfusun sorum
luluğunu omuzlarında taşıyan ve ağlayarak derdini 
anlatmaya çalışan gecekondu sahipleri; bu manzara 
karşısında işin zor diyorum. Yıkılan evin malzemesi
ni aynı paraya satamayacaksın. Taksitli bonolarını 
ödeyemeyecdksin. îşin de yok; nereye gitsen işe de gi
remeyeceksin. Omuzlarındaki yük yüzde yüz artmak
tadır. 30̂ a aldığını 10*a satman için karşında tüccar
lar belirecek. Çünkü, düşenin dostu olmaz. Her za
manki gibi seni Tanrıya emanet ediyorum. 

Minik bdbe; sen dokuma kilimin içinde ve beton 
üzerinde uyuyorsun. Okula giden ağabeyinin elbisesi, 
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ayakkabısı, yıktırılan çatının altında kaldığından oku
luna gidemiyor, derdini öğretmenine açamıyorsun. 

Anneler, babalar; sizler de seçim öncesi dost ve 
ahbap olduklarınız kişilere, belediye başkanlarına, 
hükümet temsilcilerine derdinizi anlatamıyorsunuz. 
Öyle ise bu olanların vebalini kimler çekecek? 

Soruyorum sizlere sayın milletvekilleri; oy avcılığı 
için yapamayacağınız ve gerçekleştiremeyeceğiniz söz 
leri niye verdiniz bu gariban insanlara; neden nasırlı 
eli ile gram gram kazanarak kondusunu yaptırdığı o 
millî serveti yollara attınız? Bu kadar binanın yapımı 
bir günde olmayacağına göre, madem yasal değildi, 
yapım anında yetkililer neden müdahale etmediler? O 
zaman emirler oy alınamayacağından korkulduğu için 
mi verilmedi dersiniz? 

Zaman çabuk geçer, insanoğlu politikacıları ne za
man ve nasıl cezalandıracağını iyi bilir. Toplumun 
tokatını yediğinizde pişmanlık duyulsa da, iş işten geç
miş olacaktır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 

SALİH ALCAN (Devamla) — Bir yandan gece
kondu yıkımları, işsiz insanların köprüden intihar ha
berleri, bir yandan Anfkara'da iş arayan beş çocuk sa
hibi 65 yaşındaki bir vatandaşın açlıktan ekmek ça
larken yakalanması, savcıya; «Ne olur beni hapisha
neye gönder de karnım doysun» diye yalvaranların 
manzarası ve tutuklandığında ağlayan insanın sevin
diği... Bu demek ki, bu yönetimin sonunun gelişinin 
ifadesidir: 

Halkın, dar gelirlinin üzerine giderek onların çek
tikleri azabı artırma'kla kazancınız ne olacaktır? Dar 
gelirliye, çaresizlere devlet hep polisiye tedbirlerle mi 
cevap verecektir? Yeni bir yerleşim yeri göstermeden 
kondu yıkanlar, gün gelir o enkazın altında siyasî 
mefta olduğunu görürler. 

Barınma hakkı evrensel ve kutsal bir haktır. Bu 
hakkın vatandaşın elinden alınması, onun soğuk ve 
yağmurda bırakılması Devlet yönetimine ve ciddiye
tine yakışmaz. Devlet yönetimi ciddiyet ister. Bele
diye, devletin ilk basamağıdır. Burada halkın ezilme
sine müsaade edilmemelidir. Hükümet duruma hemen 
müdahale etmelidir, Kızılay yardım elini uzatmalıdır; 
holdinglerin elinden değil, halkın elinden tutmalıdır. 
Hükümet halkın haklı davranışlarını, ezikliklerini, iş
sizliklerini görmeli ve tüm yaralara derman olma yol-
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larını en kısa zamanda bulmalıdır. (HP sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Hepinize en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alcan. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — isveç'e gidecek olan Millî Eğitim, Gençlik 
ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne ka
dar; Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Dev
let Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/395) 

'BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

Cumhurbaşkanlığı teskereleri vardır, okutup ayrı 
ayrı biilıg iteriniz© arz edeceğim : 

Türkiye Büıvülk Millet Meclisi Basjkanıhğiîna 
Dsıveç M Filî Eğütiim Balkanı Jle ıtemaısîaırida bulun

mak ve Avrupa Güreş Şaımpiyomasıinı takip etmek 
üzere 25 - 29 Nisan 1984 tarihleri arasında isveç'e 
gidecek olan Millî Eğitim-, Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Velhlb'i Dinçerler'in dönüşlüne kadar; M'ifflî Eğiitnlm, 
Genellik ve Spoır B'alkainlığmna, Devlet Rakamı A. Me
sut YıPmıaz'un vekillik etenesi »in, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerin ize sona
rım* 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BASIKIAN — Bilgililerinize sunu1imoşlfur. 
2. — İran'a gidecek olan Başbakan Turgut Özal' 

m dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı I. Kaya Erdem'in vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (31394) 

BAŞKAN —• Diğer 'tezkereyi lOİkuitoyorum : 
Türkiye Büyük Mlifct Meclisi Ba-sjkanilığMia 

İran tslâ'm Cumhuriyeti Başbakanı'nın davetlisi 
dlarak 28 Nisan - 1 Mayıs 1984 tarihleri arasında 
'İran'a gidecek olan Başbakan Turgut Özal'ın dönüşü
ne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı î. Kaya Erdem'in vekillik eta esinin, Baş
bakanım teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil-
gilerinfee sunarım. 

Kenan Evren 
Cumihurbaşjkanı 

(BAŞKAN — Bilgilerinizle sunullımuşjtur. 
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IV. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI I 

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, son 
günlerde yapılan zamlara ve Yükseköğretim Kurulu
nun yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi (6152) 

BAŞKAN — öün'dömlde bulunan «Sözllü Sorular» 
k'üsmına geçiyoruz. 

Birimci sırada, İstanbul M'Jİetlvekli Sabit Baftum-
Hu*nu'n, son gürtleılde yapıdan zamlara ve Yüıklseköğ- I 
retim Kurulunun yöndtİtmline llüşjkin Başbakandan söz
lü siora önergesi vardır. I 

Sayım Salbilt Ba'tumlu burada mı? Burada. I 
Sayın Baışbakan?.. Yok. 
Soru gelecek bM'ösjilmie ertöfenimi'şltıir. I 
2. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

Ziraat Bankasının Ak fa Konserve Fabrikasına farklı 
kredi sağladığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/54) 

BALKAN — ikinci şurada, Manisa Mıiıidtveki'li 
Abdludlah Çakırefe'mıim, Ziraat Bankasının Alkfa Kon
serve Falbri'kasma farklı kredi sağladığı İddiasına !Üs-
ikîî.n DeVlet Bakana ve Başjbakam Yardumcılsından söz- I 
'llü soru önergesi vardıır. 

Sayın Abdullah Çakurefe burafdla'l'ar mı efendim? ı 
Buradalar.. 

Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru geilecek birleşîme erltellıenmiiısjtiir. 
3. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

son günlerde yapılan zamlara ve ücretlilerin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/55) 

•BAŞKAN — Üçündü sıra'da Manisa Milletvekili 
Abdufflaih Çakurefe'nin, son günferde yapman zamlara 
ve ücr etütlerim durumuna ilişkim Barbakandan sözlü 
sonu ömergeisi vardır. 

Savın Çakırefe?.. Buradalar. 
Sayın Barbakan?.. Yoklar. 
Soru gellecek birîeşilme ertfefenırnıiışttir. 

4. —• Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, 
bazı kurumlara ait işyerlerinin kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Ok-
say'ın cevabı (6/56) 

BAŞKAN — Dördüncü sırada Hatay Milletvekili | 
Abdurrahman Demirtaş'ın, bazı kurumlara ait işyer- ı 
lerinin kiralarına ilişkin Başbakandan sözlü soru j 
önergesi vardır. 

Sayın Abdurrahman Demirtaş buradalar mı efen
dim? Buradalar. I 

VE CEVAPLAR 

Sayın Başbakan?.. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Soru önergesini ben cevaplandıracağım efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
T. C. Emekli Sandığı, Vakıflar İdaresi ve Sosyal 

Sigortalar Kurumuna ait işyerlerinin kiraları ile ilgili 
olarak aşağıdaki sözlü sorunun Sayın Başbakan ta
rafından cevaplandırılması hususunda gereğine mü
saadelerinizi arz ederim. 

Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş 

Sözü geçen kurumlar, 2912 sayılı Yasaya istina
den maliki bulundukları işyerlerinin kiralarını 30-60 
kat arttırmak üzere müstecirlerine tebligat yaptıkla
rı müşahede edilmektedir. Bu işyerlerinde oturanların 
çoğu, alınteri ve el emekleri ile çoluk çocuklarının 
rızıklarını zor temin eden küçük esnaftır. Bunlar ken
di ölçülerinde astronomik sayılan kirayı ödeyemeye
cek durumdadır. Bu yüzden de çoğu sanatlarını terk 
edecek hale gelmiştir. 

Mülk sahibi kurumların istedikleri kiraları, rayiç 
ve emsal bedellere indirtmeyi düşünüyor musunuz? 
Düşünüyorsanız alınan önlemler nelerdir? 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere Devlet Bakanı 
Sayın Kâzım Oksay; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Sayın Ab
durrahman Demirtaş'ın kiralarla ilgili sualini Sayın 
Başbakanımız adına cevaplandırmak üzere huzurla
rınızda bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, malûmunuz, çeşitli 
kamu kuruluşları kendilerine bir gelir temin etmek 
amacıyla çeşitli gayrimenküllere sahip olmuşlar ve 
bunları kiraya vermişlerdir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün durumu daha de
ğişiktir. Vakıflara mal olmuş malların, mülklerin ida
resi suretiyle buradan temin edilecek gelirlerle yine 
camilerin ve vakıf eserlerinin tamiri ve bakımı yapı-
lagelmiştir. 

Evvelki yıllarda kiralama sistemleri, hepinizin bil
diği gibi, ya ihale şeklinde olmuştur, ya tarafların 
karşılıklı anlaşması suretiyle olmuştur. İhale suretiy
le kiraya verilen gayrimenkulleri kiralayanlar, devre 
sonunda tenkis davalar açmışlar ve daha evvelce ka
bul etmiş olduğu kira miktarını indirme cihetine git
mişlerdir. 



TV B. M. M. B: 59 1 â 5 t 1984 0 : 1 

Bunun yanı sıra, kiraların artırılmasıyla ilgili ola
rak daha evvelki işleyen sistemler çerçevesinde; ki
ranın artırılmasını isteyen taraf önce yargı organına 
başvurmuş ve onlar da bilirkişi marifetiyle tespit ya
parak kirayı belirlemişlerdir. Ancak bu bilirkişi sis
temi maalesef; ağırlığıyla kiracılar lehine çalışmıştır. 
Bunun sonucu olarak, son yıllarda geçirilmiş olan yük
sek enflasyon sebebiyle kiraya verilmiş olan yerlerin 
kiralan son derece düşük rakamlar halinde kalmıştır. 
Sizlere bir - iki örnek verip, bu konunun ne kadar 
acıklı durumda olunduğunu ifade etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Kızılay'daki Gima Ma
ğazasını hepiniz bilirsiniz. Gima Mağazasının yıllık ki
rası 1 721 0(00 lira. Buna karşılık yönetim gideri ola
rak Emekli Sandığının ödemiş olduğu para 2 398 000 
liradır. 

Yine Ankara'da Stad Sinemasının kirası 109 bin 
lira, ödenen yönetim gideri 800 bin lira. 

Akün Sinemasının kirası 321 805 lira. ödenen yö
netim gideri 558 bin lira. 

İstanbul'da Sosyal Sigortalar Kurumunun sahip 
olduğu Vişnezade'deki apartmanlarda oturanların bir 
ayda ödediği kira 3 C00 lira. Buna karşılık Sosyal 
Sigortalar Kurumunun bu apartmanların bakım, ona
rım, yönetim ve yakıt giderlerini karşılamak üzere 
ödediği para (kiralar bir yana) 101 milyon lira. 

Bütün bunların sonucu üzerine; Kızılay, Türk Ha
va Kurumu, Emekli Sandığı, SSK, Darülaceze, Kan
ser Savaş Derneği, Verem Savaş Derneği, Darüşşafa-
ka ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkul 
lerin kiralarının artırılması amacıyla geçen Hükümet 
zamanında 2912 sayılı Kanun çıkartılmış ve yürürlü
ğe konulmuştur. Bu kanuna göre kira tespiti işi ku
rumların kendilerine bırakılmış ve böylece yapılacak 
kira tespitlerinin altı aylık bir süre sonunda kiracı
lara duyurulması ve bu şartları kabul ettikleri takdir
de oturmaları, şartları kabul etmedikleri takdirde de 
bir ay içerisinde gayrimenkulu terk etmeleri öngörül
müştür. 

Bu konuda kanunun öngördüğü emsal ve rayiç 
bedeli meselesi çeşitli kuruluşların temsilcileri tara
fından gayet tabiî kişisel olarak değişik istikametler
de uygulanmıştır. Bu işte normal olarak yapılması 
gereken, bir komisyon kurulması; yani bu komisyona 
belediyeden, Ticaret Odasından, Esnaf Derneğinden, 
Maliyeden temsilciler çağrılması gerekirken, maale
sef bazı kuruluşlar bunu yapmamışlar ve kiraları tek 
taraflı olarak tespit etmişlerdir. Bunun üzerine bura
larda oturan kişiler, daha evvelce vermekte olduk

ları kiraların yükselmiş olduğunu görünce çeşitli şi
kâyetlere ve feryatlara başladılar. 

Bu konu, malumunuz son 1-1,5 ayda devamlı 
olarak gündemde bulunan bir konudur. Bu konudaki 
şikâyetlerin ne derece haksız yahut haklı olduğunu 
söylemek istemiyorum. Ancak, şunu ifade etmek is
tiyorum (Biraz evvelki verdiğim misallere ilave ola
rak) : Şu anda Mısır Çarşısında takriben 25 metreka
relik bir dükkânda oturan kişinin ödediği 26 bin lira
lık kira, (Ki, takriben her işgünü başına bin lira eder; 
bu dükkânı kapasanız, oraya bir yatak atsanız, o pa
rayla Sirkeci'de yatmanız mümkün olmaz) 300 bin 
liraya çıkınca, gayet tabiî karşı taraf feryada başlı
yor. Haklıdır yahut haksızdır; o konuda bir şey söy
lemek istemiyorum. Ancak, yapılan tespitlerde, mu
tazarrır olduğunu düşünen esnaf bu konuda çeşitli te
şebbüslerde bulunmuş ve gerek basın toplantıları, ge
rek basın yoluyla kendilerine göre haklılıklarını du
yurma cihetine gitmişlerdir. 

Bu hususta yapılmış olan tespitin haklılığı konu
sunda; biraz evvel de ifade ettiğim gibi, kişileri bu 
konuda ikna etmek durumunda olduğumuzu düşüne
rek kanun bu konuda yargı yoluna başvurulmasını 
da kapamıştır, uygun görmemiştir. Zira, bu konuda 
değişik mahkemelerin meseleye bakacağı, yine bilir
kişilerin değişik davranışlarla değişik kiralar tespit 
edeceği, sübjektif birtakım uygulamalar olacağı ve bu 
işin uzun sürede sonuçlanmayacağını dikkate alan ka
nun koyucu yargı yolunu kapamıştır. 

Mevcut sıkıntıları ortadan kaldırmak ve şikâyet
leri bertaraf etmek amacıyla, tespitteki farklılıkları 
da dikkate alarak halen buralarda çalışmakta bulunan 
esnaf ve sanatkârları hiçbir zaman tasfiye etmek ama
cında bulunmayan, böyle bir düşüncesi olmayan Hü
kümetimiz, daha evvel kuruluşların tespit etmiş ol
duğu kiralarda belirli bir miktar indirim yapılması 
gerektiği sonucuna varmıştır. Ben bizzat gerek Anka
ra'da, gerek İstanbul'da kuruluşların temsilcileriyle 
ayrı ayrı görüştüm ve neticede yüzde 25 ile yüzde 55 
arasında kademeli bir tenzilat uygulandığı takdirde 
hakikî şahıslar için mevcut sızlanmaların ortadan kal
dırılacağına kani olduk ve bu şekilde hazırlamış ol
duğumuz yazıyı, biraz evvel sözünü ettiğim kuruluş
lara gönderdik. Onlar da bu istikamette bir anlayış 
içerisinde uygulamaya geçecekler ve böylece hakikî 
şahıs durumunda olan kişilerin sızlamaları bertaraf 
edilmiş olacaktır. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Sayın Bakan. 
Sayın Demirtaş, söz istiyor musunuz efendim?.. 
ABDURRAHMAN DEMtRTAŞ (Hatay) — İs

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ABDURRAHMAN DEMtRTAŞ (Hatay) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin kıymetli üyeleri; Sayın 
Bakana, sözlü soruma verdiği cevaptan dolayı çok te
şekkür ediyorum. Gerçekten, en son ifade ettiği şe
kilde, kurumlara bir tebligat yapılmıştır. Ancak du
rum, kendilerinin daha önce ifade ettiği gibi değildir. 
Gima ve Akün Sineması gibi büyük müesseseler ger
çekten çok cüce kalan bir bedelle o binalarda otur
maktadır ama, küçük esnafla Gima'yı bir mukayese 
etmek, onları terazinin aynı kefesine koymak doğru 
değildir. 

Bugün Emek Işhanında oturan terziler perişan ol
muşlardır, mesleklerini terk edecek duruma gelmiş
lerdir. Birçok küçük esnaf aynı durumdadır. Çünkü, 
istenen kira onların mesleklerini, esnaflıklarını sür
dürebilecek düzeyde değildir; onları o işyerinden çı
kartmaya zorlayacak orandadır. İstenen kira 60 - 70, 
hatta 100 katına kadar çıkmıştır; ama şimdi burada 
öğreniyoruz ki, daha önceden artırılmış olan meblağ 
yüzde 50'si oranına indirilmiştir; yani İCÖ katma çı
kan oran 50 katına veyahut 30 - 35 katına inmiştir. 
Bu da yine çok büyük bir istektir. 

öte yandan vatandaşla kurum arasında bir eşitsiz
lik var. Anayasa karşısında kurum da, vatandaş da 
eşittir. Vatandaşın da kirada binası vardır. O da Yar-
gıtayın aldığı içtihat kararı gereğince belirli ölçüler 
içerisinde kirayı artırmıştır. Ama biz zorlamışız; ku
rumların elindeki mülkiyetlerde oturan kiracıdan çok 
yüksek miktarda para istemişiz. Acıklı taraf burada
dır. Bir kıstas da gelmiş değildir. 

Biz Hükümetten şunu bekliyoruz : Bir kıstas getir
sinler. Devlet memurunun katsayısını emsal olarak 
mı alırlar, bilemiyorum; bir şey getirmek lazım. Ba 
vatandaşa, bu esnafa yazıktır. 

Ben büyük iş yapan kişileri kastetmiyorum; ama 
küçük esnafı korumak mecburiyetindesiniz. Ortadirek 
diyorsunuz; lütfen ortadireğe vurmayınız. 

Saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirtaş. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
5. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 

Türk - tş mensuplarınca 1973 yılında Diyarbakır'da 
kurulan yapı kooperatifine ilişkin sözlü sorusu ve 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalem
linin cevabı (6/57) 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Türk - tş mensuplarınca 1973 yılında Diyar* 
bakır'da kurulan yapı kooperatifine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesine 
geçiyoruz. 

Sayın Kadir Narin burada mı? Burada. 
Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı burada 

mı? Burada, 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 16.4.1984 

Diyarbakır Milletvekili 
Kadir Narin 

1973 tarihinde Diyarbakır'da Türk - İş Mensup
larının kurmuş olduğu 592 üyelik yapı kooperatifi! 
için 112 Göö m2lik arsa alınmış, projesi hazırlanmış, 
ihale safhasına getirilmiş ve Kooperatif Yönetim Ku
rulu üe S. S. Kurumu arasında bir protokol yapılarak, 
S. S. Kurumunca 592 işçiye ait bu arsanın üzerinde 
sosyal konut yaptırarak hak sahiplerine teslim edil
mesi kararlaştırılmıştır. 

1978 tarihinde yapılan bu. protokolle ilgili bugü
ne kadar ne gibi bir işlem yapılmıştır? Yıllarca bek
letilen bu kooperatif, S. S. Kurumunca ne zaman faa
liyete geçirilecektir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan Mustafa Kalemli; bu
yurunuz efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Millet Meclisinin değerli üyeleri; Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, Diyarbakır'ın Kayapı-
nar Köyü mevkiinde 592 işçiyi ev sahibi yapmak üze
re kurulan bir yapı kooperatifiyle Sosyal Sigortalar 
Kurumu arasında 1978 yılında yapılan protokolden 
sonra ne gibi işlem yapıldığı sorusuna cevap vermek 
için huzurunuzda bulunuyorum. Şöyle ki : 1979 yı
lında toplu konut yapılacak alanın 15 pafta gibi bü
yük bir mevziî imar planı teklifi, Diyarbakır Vali
liği aracılığıyla tmar ve tskân Bakanlığına intikal et
tirilmiştir. Bakanlığın incelemesi sonunda Diyarbakır 
imar planının günün şartlarına yetmediği anlaşılmış, 
bunun üzerine İller Bankasından planın yeniden ele 
alıması ve revizyona tabi tutulması istenmiştir. An
cak, Belediye bu konuda İller Bankasına yetki ver-
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memiş, planı kendi kuracağı bir ekiple düzenleyece
ğini bildirmiştir. 

Bu arada, alandan geçen dere yatağı konusunda, 
arazinin tarım alanı olması sebebiyle Tarım Bakan
lığı ve Devlet Su îşlerinin görüşleri alınmıştır. Bila-
hara yeniden düzenlenen mevziî imar planı 1982 yi* 
lında Diyarbakır Valiliği aracılığıyla tekrar İmar ve 
İskân Bakanlığına gönderilmiştir. Ancak Bakanlık, 
Diyarbakır'ın yeni imar planının yapılmakta olması 
sebebiyle plan teklifini Diyarbakır Danışma ve De
netleme Kuruluna sevk etmiştir. Son olarak Kurul
da planın prensip olarak uygun görüldüğü öğrenil
miştir. Sosyal Sigortalar Kurumu imar planının ilgili 
Bakanlıkça tasdikini müteakip gerekli çalışmalara 
süratle başlayacaktır. 

Görüldüğü üzere meseleler Bakanlığımın dışında 
ve tamamen memleketimizin imar probleminden kay
naklanmaktadır. 

Bu vesile ile şunu da ifade çtmek istiyorum. Mem
leketimizde (konut probleminin halledilmesi için bü
yük bir seferberlik başlatmış bulunan Hükümetimiz, 
işçilerimizin de yuva sahibi olabilmesi için hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmayacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — (Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Değerli milletvekilleri, bir hususu tekrar ve üzülerek 

hatırlatmak istiyorum: Değerli milletvekilleri Hükümeti 
ve iktidarı denetlemek için sorular tevcih etmektedir
ler ve bu soruların Hükümetçe cevaplandırılması ge
rekir. Böyle önemli anlarda Sayın Bakanları ikişer 
üçer arkadaşın işgal etmesi yersiz oluyor. Bunu birkaç 
defa daha ifade ettim. Lütfen sayın bakanları rahatsız 
etmeyelim. Eğer özel işlerimiz varsa bunları koridor
larda ve makamlarında halletmeye çalışalım. (Alkışlar) 

Sayın Kadir Narin, görüşmek istiyor musunuz 
efendim? 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Sayın Bakanıma vermiş olduğu 
izahattan dolayı teşekkür ederim. Ancak, Sayın Ba
kanımın gözden kaçırdıkları bir husus var. O da şudur: 

Soru önergemde, sözü edilen kooperatif 1978 ta
rihlerinde ihale safhasına gelmiş, demiştim. Ancak 
o tarihlerde müteahhit bulunmadığı nedeniyle koo
peratif yönetim kurulu ile Sosyal Sigortalar Kurumu 
arasında bir protokol yapılmış idi ve o protökoilda 
aynen şöyle bir cümle geçiyordu: «En kısa zamanda 
592 işçiye sosyal konut yaptırmak, suretiyle işçilere 
teslim edilecek...» 

Aradan 11 yıl geçmesine rağmen Sayın Bakanım 
buraya çtkıp o ilin genel durumu, planı hakkında 
söz ederler. Bunun ne kadar doğru olduğunu bilemem, 
ama bildiğim bir şey vardır; bu arsa 1973 tarihlerinde 
Diyarbakır'da 590 işçi için değil, 1000 işçi için konut 
yapılmak gerekçesiyle alınmıştı. Ancak yeteri kadar 
üye temin edilmediği için 592'ye inmiş idi. O tarih
lerde cebinde 5 kuruşu olmadığı için ailesinin kolundaki 
bileziklerini alıp satan, evindeki buzdolabını satan 
işçiler halen Diyarbakır'da bir yuva sahibi olmak 
düşüncesiyle sabırsızlıkla Sayın Bakanı beklerler. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Narin. 
Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
Gündemde başka bir husus olmadığından, sözlü 

soruların sırasıyla görüşülmesi için 2 Mayıs 1984 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.40 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

7. — istanbul Milletvekili Feridun Şakîr Öğünç'ün, 
Türkiye Denizcilik Kurumundan emekli olan persone
lin bazı sosyal haklarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı. 
(7152) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Turgut özal 

tarafından YAZILI olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı istirham eylerim. 

29.2.1984 
Saygılarımla. 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul Milletvekili 
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Türkiye Denizcilik Kurumu kuruluşu hakkında 
kanun hükmünde kararname gereğince çıkarılan 117 
sayılı Kararın «Ücretsiz ve tarife aıltı uygulama bölü
münün 22 nci maddesinde aynen şöyle denmektedir. 
«Personel .görevlerini ifa ederken teşekkül hizmetle
rinden karşılıksız yararlanır. 

Teşekkül 'hizmetlerinden karşılıksız veya indirimli 
tarife ile yararlanılması sonucunu doğuracak şekilde 
toplu sözleşmelere hüküm konulamaz. 

Yönetim kurullarının, karşılıksız veya indirimli 
'tarifeler konusundaki yetkisi münferit ve bir defaya 
mahsus uygulamalar ile sınırlıdır. 

Özel kanunlar veya uluslararası anlaşmalar hüküm
leri saklıdır.» 

Bu karar nedeniyle Türkiye Denizcilik Kurumu 
Demiryolları, Türk Hava Yolları kuruluşlarından 
emekli olan işçi ve memur emeklilerinden (Paso ve 
Permi) hakkı kaldırılmış bulunmaktadır. 

Yıllardan beri uygulana gelen bu sosyal hak hiçbir 
gerekçeye 'dayandırılmadan iptal edilmiştir. 

Buna göre; 
1. Bu maddeyi bu kurumda çalışanlar ile bu 

kurumdan emekli olan memur ve işçi emeklilerinin de, 
eskiden olduğu gibi, hizmetlerinden karşılıksız ve 
indirimli tarife ile yararlanmaları biçiminde sağlanması, 
«düşünülüyor mu? 

2. (Toplu iş sözleşmesi dönemi yeniden başlaya
cağına göre kuruluş hizmetlerinden karşılıksız veya 
indirimli tarife ile yararfanılabilmesi hususunun toplu 
sözleşme hükümlerine konulabilmesi serbestliği düşü
nülmekte midir? 

•"» m*>< 
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T. C, 
Ulaştırma Bakanlığı 

Tarife ve Ticaret Dairesi 
Başkanlığı 1.5.1984 

TTD : 297 
Konu : Ücretsiz ve indirimli tarifeler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : Başbakanlığa muhatap 12.4.1984 tarih ve 

7/52.850/02036 sayılı yazınız. 
Türkiye Denizcilik Kurumunun kuruluşu hak

kındaki 117 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
ücretsiz ve tarife altı uygulamalara ilişkin 22 nci mad
desi ile ilgili olarak, İstanbul Milletvekili Feridun 
Şakir Öğünç tarafından Başkanlığınıza sunulan ve 
Başbakanlık kanalıyla Bakanlığımıza intikal ettirilen 
28.2.1984 gün ve 29 sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

Türkiye Denizcilik Kurumu Genel Müdürlüğünün 
kurulması 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 
10.10.1983 tarihinde 117 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile kararlaştırılmıştır. 

Bu Kararnamenin 22 nci maddesinde yer alan hü
kümlerle, teşekkül hizmetlerinde daha önce ücretsiz 
veya indirimli tarife ile yapılan muhtelif uygulamalar 
meyanında, Kurumda çalışan veya emekli durumda 
olan personele tanınan bazı ücretsiz ve indirimli 
seyahat imkânları da kaldırılmış, ayrıca karşılıksız 
veya indirimli tarife ile yararlanılması sonucunu do^ 
ğuracak şekilde toplu sözleşmelere hüküm konulama
yacağı belirtilmiştir. 

Esasen, Bakanlığımızın diğer ilgili kuruluşları olan 
PTT, TCDD, DHMİ'nin aynı tarihte çıkan yeni ku-< 
ruluş Kanunlarında da bu hükümler yer almış olup, 
bu hususta Bakanlığımızca yürütülmekte olan yeniden 
değerlendirme çalışmalarına halen devam edilmektedir* 

Bilgilerinize arz ederim. 
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Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — İstanbul Milletvekilli Sabit Batumlu'nun,. 

son günlerde yapılan zamHara ve Yükseköğretim Ku
rulunun yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/52) 

2. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ziraat Bankasının Akfa Konserve Fabrikasına farklı 
kredi sağladığı iddiasına ilişkin Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/54) 

3. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
son günlerde yapılan zamlara ve ücretlilerin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/55) 

4. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş* 
in, Bazı Kurumlara Ait İşyerlerinin Kiralarına İliş
kin Başbakandan Sözdü Soru Önergesi (6/56) 

5. — 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) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


