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II. — GELEN KÂĞITLAR
III. — YOKLAMALAR
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI
A) Gündem Dışı Konuşmalar
1. — istanbul Milletvekili Ömer Necati
Cengiz'in, Sakatlar Haftası nedeniyle gün
dem dışı konuşması
2. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, PTT personelinin tatil günü mesaileri
nin gereği şekilde değerlendirilmediği hakkın
da gündem dişi konuşması
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum hastanelerinde çalışan dok
torların görev anlayışları hakkında gündem
dışı konuşması
B) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması Önergeleri
1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 10 arkadaşının, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığınca yaptırılan inşaatla-
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rın ihalesinde kayırma yapıldığı, maliyetin
ihale bedelinin çok üstüne çıktığı iddialarını
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/23)
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C) Tezkereler ve Önergeler
1. — îçeH Milletvekili Mehmet Kocabaş'ım,
Bingöl İlinde ibazı .emniyet 'görevlilerince
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin sözlü
sorusunu geri aldığına dair önergesi (6/635,
4/217)
V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME,
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS
ARAŞTIRMASI
A) Öngörüşmeler
" 1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve
19 Arkadaşının, Çukurova Bölgesindeki ener
ji dağıtımı nedeniyle Türkiye Elektrik Ku
rumunun zarara uğratıldığı ve bir şirketin hak
sız menfaat sağladığı iddialarını tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22)
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VI. — (KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
CİĞER İŞLER
17,40
1. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
ma Teşvik Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (U/772) ı(B. 'Sayısı : 454) 17:40,
40:48,58: Öl
2. - - Kahramanmaraş Milletvekili Alaedd'm Kısakürek ve 6 Arkadaşının; 2809 Sayılı
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değişitiirlilerek Kabulüne Dalir Kanunun Ge
çici 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine iliş
kin Kamun Teklifi ve Milî Eğitim Komisyo
nu Raporu (2/344) (S, Sayısı : 457)
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR
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Yazılı Sorular ve Cevapları

1. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu'rıun, Erzurum İlinde yapılacak olan su-
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lama tesisi ve barajlara ilişkin sorusu ve Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türerin ya
zılı cevabı (7/1127)

53:54

2. — Ağrı Milletvekilli İbrahim Taşdemir'
in, İran'ın ülkemiz'e karşı sınır ihlalinde bu
lunduğu iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri
Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı
(7/1130)

'
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3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Elazığ İlindeki Hazar Hidroelektrik
Santrali ima ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî
Kaymaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı
(7/1131)
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4. — Konya Milletvekili SaJim Erel'in, kad
rolu hizmetleri dışında ek görev verilen per
sonele ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Ba
kanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun yazılı
cevabı (7/1163)

56:57

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TÖM'M Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı.
Birinci Oturum
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu 'bölgelerinde meydana gelen olay
lar,
lİzımir Milletvekili Vural Arıkan, Bakanlar Kuru
lu karart ile Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon
Kurulu kararı arasındaki çelişki;
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar.
Ordu Milletvekilli Hüseyin Avni Sağesen, Ordu
İli Aybastı İlçesinin yapılmayan belediye başkanlığı
seçimi ile ilçe savcısının vatandaşlara karşı tutumu
ve vatandaşların acilen çözümlenmesini istedikleri
sorunları konusunda gündem dışı 'bir konuşma yap
tı; Adalet Bakanı M. 'Necat Eldenı de bu konuşma
ya cevap verdi.
Malatya Milletvekilli Ayhan Fırat ve 9 Arkada
şının, Çukurova Bölgesindeki enerji dağıtımı nede
niyle Türkiye Elektrik Kurumunun zarara uğratıldı-

ğı ve bir şirketin haksız menfaat sağladığı iddiaları
nı tespit etımek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araşturması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu,- 'Meclis Araştırması
önergesinin gündemde yerini alacağı, öngörüşmesinin sırasında yapılacağı açıklandı.
TBMM Genel Kurulunun çalışma gün ve saat
lerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.
Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 27 Arkada
şının, Erzurum ve Kars illerinde yaptırılan deprem
evlerinde bazı' noksanlıkların bulunduğu ve müteah
hit firmalara fazla ödeme yapıldığı iddialarını tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 (inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına (ilişkin önergesinin (10/21) öngörüşmeleri tamamlandı; M'eolis Araştırması açılması red
dedildi.
Edime Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan'ın,
Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Düzen-
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l'emıe Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderleri
ne ilişkin <6/697) sözlü sorusuna Devlet 'Bakanı Ab
dullah Tenekeci,
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'iıı demiryol
larının modernizasyonuna ilişkin (6/745) sözlü soru• suna Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy;
Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı
görüşlerinii açıkladilar.
Erzurum
Milletvekii Hilmi
Nalbantoğlıı'nun
ulluslararası taşımacılıkta kullanılan araçlardan alınan
vergilere ilişkin (6/756) ısözlü sorusuna Devlet 'Ba
kanı Abdullah Tenekeci cevap verdi.
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm (6/671),
(6/686), (6/693),
'İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın (6/596),
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/705),
'İçel Milletvekilli Ali İhsan Elginim (6/748);
Sözlü soruları, soru sahipleri izinli olduklarından,
'Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın
(6/672), (6/673),
(6/674), (6/675), (6/676), (6/677),
(6/689), (6/690), (6/691), (6/692), (6/698), (6/703),
(6/704),
Erzurum Milletvekili
Hilmi Nalbantoğlıı'nun,
(6/758), (6/760), (6/701), (6/755),
'Sözlü soruları, soru sahiplerinin aynı 'birleşiımde
görüşülmüş başka soruları ^bulunduğundan,
„ Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlıı'nun,
(6/678), (6/679), (6/680), (6/681), (^/682), <6/699),
(6/700),
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'ln, (6/598),
(6/610),
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/616),
(6/709), (6/710), (6/711),
(6/712), (6/714), (6/715),
(6/750), (6/751),
Trabzon Milletvekili Osman Bahadur'ın, (6/702),
Tokat Milletvekilli Enver özoan'ın (6/631),
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/666),
İzmir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/669),
Muğla
Milletvekili İdrls Gürpınar'ın
(6/695)
(6/716),
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit'
in (6/719), (6/720),
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/739),
Konya Milletvekili Salim Erei'in (6/752), (6/753);
Sözlü soruları, ilgili hakanlar Genel 'Kurulda ha
zır hulunımadıklarından,
İzmir Milletvekili A. Aşkın Toktaş'ın (6/746),
Adana Milletvekilli Nuri Korkmaz'ın (6/688),
(6/624),
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Adana Milietvekiili Metin Üstünerin (6/607),
Samsun Milletvekilli Hasan Altay'ın (6/614),
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in (6/621),
(6/749),
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/632),
İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün
(6/726),
İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın (6/635),
Zonguldak Milletveikili Muhteşem Vasıf Yücıel'in
(6/667),
Kars Milletvekili Halis Soylunun (6/757),
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/696),
Hatay Milletvekili Abdurrahman
Demirtaş'ın
(6/721),
l&tahbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/742),
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/754);
Sözlü soruları, soru sahipleri ve ilgili bakanlar
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından,
Hatay Milietvekiili Mustafa Murat Sökmenoğlu'
nun (6/741), (6/747) sözlü soruları, soru sahibi gö
revli olduğundan;
Ertelendiler.
2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/740)
(S. Sayısı : 446 üzerindeki görüşmeler tamamlana
rak tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucun
da tasarının kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı.
Saat 21.30'da toplanılmak üzere birleşime saat
18.50'de ara verildi.
Başkan
Başjkanvekili
Arif Ş. Bilgin
Kâtip Üye
- Adıyaman
Arif Ağaoğlu

Kâtip Üye
Tokat
Mehmet Zeki Uzun

İkinci Oturum
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanu
nu Tasarısı, (1/772) (S. Sayısı : 454) tümü üzerinde
ki görüşmeler itamamlanarak, 8 inci maddesine ka
dar kabul edildi.
29 Mayıs 1986 Perşemhe günü saat 14.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 02.33'de son verildi.
Başkan
Başlkanvekili
Abdulhalim Araş
Kâtip Üye
Kâtip Üye
Tokat
Adıyaman
Mehmet Zeki Uzun
Arif Ağaoğlu
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II. — GELEN KÂĞITLAR
29 . 5 . 1986 Perşembe
Raporlar
1. — Çıraklık ve Meslek Eğitimli Kanun Tasa
rısı ille Zonguldak ıM'iHetvelfciıli Isa Vardaıl'ın; Çırak,
Kalfa ve Ustalık Kanunu Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal tşiler; Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları
^raporları (1/770; 2/l'6) (IS. Sayısı : 458) (Dağıtma
tarihi : 29.5.1986) (GÜNDEME)
2. — 1.9.1956 Tarihli ve 6850 Sayılı Milletler
arası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükü
mete Salahiyet Verilmesine Dair Kanunun Değişik
2 nci Maddesinin Değiştinilmesi Hakkında Kanun
Tasarısı ve Plan ve 'Bütçe Komisyonu Raporu (1/757)

(S. Sayısı
DEME)

462) (Dağıtma tarihi : 29.5.1986) (GÜNMeclis Araştırması Önergesi

1. — Yozgat Milletvekili 'Selahattin Taıflıoğlu ve
10 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığınca yaptırılan inşaatların ihalesinde kayırma
yapıldığı, maliyetin ihale 'bedelinin çok üstüne çık
tığı iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98
inci, tçıtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişikin önergesi
(10/23) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.5.1986)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.00
BAŞKAN: Başkanvekili Arif Ş. Bilgin
KÂTİP ÜYELER: Mehmet Üner (Kayseri), Mehmet Zeki Uzun (Tokat)

IBAŞİKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112 nci 'Birleşimini (açıyorum.
III.

YOKLAMA

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapı
lacaktır; sayın milletvekillerinin salonda bulundukla
rını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim.

(İstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu'na ka
dar yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI

KONUŞMALAR

1. — istanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz'in,
Sakatlar Haftası nedeniyle gündem dışı konuşması
BAŞKAN — Gündem dışı söz isteminde bulunan
İstanbul Milletvekili Sayın Ömer Necati Cengiz, Sa
katlar Haftası münasebetiyle konuşacaklardır.
Buyurun Sayın Cengiz.
ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; geçen hafta (10 - 16 Ma

yıs 1986 tarihleri arası) Sakatlar Haftası idi. Meclis
gündeminin yoğunluğu nedeniyle gündem dışı konuş
maların ertelenmesi, konuşmamı bugüne aktarmıştır;
bağışlamanızı diliyorum.
Basının bu haftaya çok az yer verdiğine, TRT ve
devlet yetkililerinin de yeterli ilgiyi göstermediklerine
şahit oluyoruz. Halbuki, çocuklar, hastalar, yaşlılar,
düşkünler ve sakatlar sosyal yaşamımızda en çok yar
dıma muhtaç ve en çok ilgi gösterilmesi gereken kişi
lerdir. Çocuklar büyümek, yetişmek, gelişmek için;
— 4 —
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hastalar şifa bulmak için. ziyaret edilmeleri için; yaş- f
IBAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Durcan
lılar yaşamlarının devamı için; düşkünler bakımları I Emirbayer, PTFde çalışanların tatil .günlerinde az bir
için; sakatlar ise çalışmak ve faydalı olmak için yar- I ücretle çalıştırılmaları ve bu haksızlığın giderilmesi
dım ve ilgi beklerler. Bunlar dışlanmamalı, horlan- I konusunda gündem dışı söz istemişlerdir.
mamalı, yadırganmamalı ve her fırsatta onore edil- I
'Buyurun efendim.
mendirler. Yüceltici hareket ve sözlerle, cemiyetin I
DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Sayın Baş
onlara çok ihtiyacı olduğu vurgulanmalı, * çalışmada I
kan, değerli milletvekilleri; bana gelen mektuplar ve
imkânlar verilmeli, öncelik tanınmalı, nakil vasıtala- I
vapılan şifahî müracaatlarda, P I T camiasında çalı
rında ve vergilendirmelerde yeterli indirim, hatta mua- I
şanların sorunlarının Meclis Genel Kuruluna getiril
fiyet sağlanmalı, organ noksanlıkları unutturulmalı I
mesi İstenildiği için gündem dışı söz almış bulunuyo
ve aşağılık kompleksi düşünceleri bu gibi olumlu ha- I
rum.
reketlerle silinmelidir.
I
Değerli arkadaşlarım, PTT mensupları 1982 yılın
Muhterem milletvekilleri, bugün Türkiye'de, dört I
dan bu yana münavebeli olmak üzere cumartesi, pazar
ana özür grubu üzerinde, nüfusun yüzde 10'u, yani I
günleri ile resmî ve dinî bayramlarımızda çalışmakta
yaklaşık 5 milyon kadarı maalesef sakat vatandaş- "I
dırlar. Diğer memur arkadaşlarının tatil günlerinde
larımızdan oluşuyor. Bu yüzde oranının tüm dünyada I
istirahat etmelerine rağmen çalıştırılan bu insanları
da aynı olduğuna şahit oluyoruz. Çalışma ve iş bul- I
mızın ellerine, günde sekiz saatlik normal, mesaiden
ma olanağı her ülkeye göre değişmektedir. Türkiye'- I
sonra, net olmak üzere 560 lira para verilmektedir.
de, 1983 verilerine göre 9 bin sakat vatandaşımız iş I
Yani, günümüzde bir paket lithal sigara veya bir kilo
bulabilmiş, geri kalanlar ise, maalesef kendi kaderle- I
meyvenin alınamadığı bir ücret.
riyle baş başa bırakılmıştır. İsterdik ki, Sakatlar Haf- i
tası nedeniyle, yaşam sıkıntısında olan tüm çalışan- I
Aldıkları az maaş nedeniyle geçimlerini 'karşıla
ların arasında, kendi çabalarıyla gayret gösteren sa- I makta zorluk çeken, hatta ıgeçinemeyen bu arkadaş
katlar için imkânlar düşünülsün, çalışma alanları ar- I larımız, şehrin uç mahallelerinde ev kiralamak zo
tırılsın, vergiler daha indirimli olsun yahut muafiyet I rundadırlar. (Bu insanlar verilen 560 lira ile, evlerin
uygulansın. Okullarda sakatlar için onlarla ilgili ödev- I den kalkıp işe gitmek için verecekleri yol parasını
ler verilsin, yarışmalar yapılsın; TRT'de piyes ve ay- I mı, öğleyin yiyecekleri bir kap yemeği mi, mütefer
dınlatıcı bilgilere daha çok yer verilsin, halk uyarıl- I rik masraflarını mı düşünsünler? Bu miktar paranın
sın; hafta nedeniyle konferanslar verilsin, ilgi göste- I hazı kesimler tarafından bahşiş olarak bırakıldığı
rilsin. Sakatlar beceri kurslarıyla eğitilsin, toplumdan I günümüz Türkiye'sinde, bu insanlarımız 560 lira ile
kaçmaları ve iç dünyalarına kapanmaları önlensin.
I hangi ihtiyaçlarını karşılasınlar? Bayramda seyranda,
tatil günlerimizde, soğukta sıcakta bizlere hizmet et
Değerli milletvekilleri, sizlerden kuvvet alarak, tak- I
mek gayretinde olan ıbu insanlarımızın bedavadan ça
dir eder uygun bulursanız, Türkiye Büyük Millet Mec- I
lıştırılmalarını, ne demokratik kurallarla ne de insan
lisinden tüm sakat vatandaşlara seslenmek istiyorum. I
haklarıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Bu ada
Saygıdeğer vatandaşlar; zaman zaman şikâyetleri- I letsizliğin devamını eminim ki hiç birimiz arzu etme
nizi gerek mektuplarla ve gerekse sözlerinizle bizlere I yiz.
iletmektesiniz. Bunların, her geçen gün istekleriniz I
Şimdi sayın bakanımıza soruyorum : 1982 yılında
doğrultusunda giderilmesini temenni ediyoruz. Daima I
alınan bu kararın, 1986 yılına kadar, enflasyon dikka
yanınızda olduğumuzu düşününüz ve kabul ediniz. I
te alınmadan uygulanması doğru mudur? Dört yıldan
Memleketin, katkılarınıza, düşüncelerinize ve çabala- I
bu yana paramızın değer kaybını dikkate alarak; yani
rınıza ihtiyacı vardır.
I
1982 yılındaki 560 liranın alım gücüne, aradaki dört
Emeklerinize yürekten katılır, bu vesile ile Sa- I
yılın enflasyon oranı dahil edilerek, bu çalışanlarımı
katlar Haftasını candan kutlar, hepinize saygılar su- I
za hakları verilmelidir. Bu, onların en doğal hakkı
narım. (.Alkışlar)
I
dır. Aksi halde, bu şartlarda çalışan PTT camiasınBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cengiz.
I
daki 72 907 insan, âdeta cezalandırılmış olacaktır.
2. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, PTT I Benim gibi düşünen tüm milletvekili arkadaşlarımın,
personelinin tatil günü mesailerinin gereği şekilde de- I insanlık ve hukuk dışı bu haksızlığın biran evvel dü
ğerlendirilmediği hakkında gündem dışı konuşması
\ zeltilmesini isteyeceklerinden şüphem yoktur.
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Değerli arkadaşlarım, akla şu soru gelebilir ve de
nilebilir ki, «Çalışanlara verilecek bu parayı kurum
nasıl karşılayabilir?» Hemen şunu ilave edeyim ki,
1985 yılında, bu kuruluşta çalışanların katkılarıyla,
kurum yüzde 120'ye varan kâr sağlamıştır, öyleyse,
ibu kârda, çalışanların emeği vardır; kurum, ek finans
man aramayacak, zarar da etmeyecek; kârlı olan ku
rumda çalışanlar, hak ettikleri parayı alacaklardır.
PTT camiasında, hatta tüm kurumlarda çalışanla
rın böyle gülünç paralar yerine, o günkü 8 saatlik me
saisinin karşılığı olan, hakkı olan parayı alabilmeleri
onların en doğal haklarıdır. Hiçbir milletvekili arka
daşımın bu hakkın karşısında tavır alabileceğini asla
düşünmüyorum.
Sayın milletvekilleri, bu vatandaşlar çoluk çocuk
sahibidirler. Tatil günlerinde bizler çoluk çocuğu
muzla günün en iyi şekilde değerlendirilmesi hesabını
yaparken, onlar sıcak - soğuk, yağmur - kar demeden
çalışacaklar, siz 560 lira gibi gülünç bir parayı onlara
vereceksiniz ve sonra da demokratik hak ve özgürlük
ten bahsedeceksiniz... Bu amiyane biir deyimle, palav
radan başka bir şey olamaz.
BAŞKAN — Sayın Emirbayer, süreniz doldu, to
parlayınız.
OURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Sayın
milletvekilleri, ben sadece PTT'de çalışan arkadaşla
rımın sorunlarını dile getirdim. Aslında, tüm bakan
larımıza sesleniyorum : Üç - beş yıl önce verilen hak
ların. bugünün şartlarına uymadığının kabul edileceği,
bu kurumda veya diğer kurumlarda çalışan binlerce,
onbinlerce kişimin eline böyle gülünç paralar vermek
yerine, onlara paramızın değer kaybını hesap ederek
hakları olan mesailerinin karşılığının verileceği ve bu
suretle şikâyetlerinin giderileceği umudunu taşıyo
rum.
Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
(SOP sıralarından alkışlar)
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emirbayer.
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun,
Erzurum hastanelerinde çalışan doktorların görev an
layışları hakkında gündem dışı konuşması.
BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi
Nallbantoğlu, Erzurum hastanelerindeki doktorların
görev anlayışları hakkında gündem dışı konuşma ya
pacaktır.
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Buyurun Sayın Nalbantoğlu.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım.
IBuıgün sizlere Erzurum hastanelerinde geçen bir ra
por olayını aktarmak istiyorum.
Tarih 21 Nisan 1986; emekli aylığı yetişmeyince
taksi şoförlüğü yaparak kıt kanaat geçinen Şakir Hızarcıoğlu, Erzurum'un Şair Nefi Ortaokulu önünde
seyrediyordu. Karşı istikametten bir otomobilin zik
zaklar çizerek geldiğini görünce ve ne olur ne olmaz
düşüncesiyle, 25 AV 584 plakalı taksisini kenara çe
kerek park etti; etmesine etti, ama büyük bir süratle
şerit değiştiren Mercedes otomobillin, taksisine vur. masına yine de engel olamadı.
Emekli Şak ir Efendi büyük hasar gören otosunun
içinden güçlükle çıkar ve canı kurtulduğu için de
şükreder. Ancak, ne de olsa mal canın yongasıdır; ara
basındaki hasarı görünce içi burkulur. Derken, Mercedesln içindeki çıkagelir. Ayakta duracak hali yok
tur; «Amca sen miydin?» diye sorar ve «tamir mas
raflarını üstlendiğini» dili döndüğü kadar ifade eder.
Şakır Efendi bir nebze rahatlamıştır; ancak tam o sı
rada kaza yerinde bir polis ekibi türeyince film baş
lar. Tutanak düzenleyen ekip, her iki sürücüyü de Tebrizkapı karakoluna getirir. Burada ifadeler alınır, an
cak Mercedes sahibi, aldığı alkolün etkisiyle biraz ile
ri gidince, bilekler mühürlenir, her iki sürücü de nö
betçi sağlık ocağına götürülür. İşte şimdi sıkı durun;
sağlık ocağı doktoru -ismini söylemeyeyim- Merce
des sahibine «alkolsüz» 60 yaşlarındaki Şakir efendiye
de «alkollü» raporu verir.
HÜSEYİN AVNt SAĞESBN (Ordu) — Hükü
mette öyle yapmıyor mu?
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Mua
yene olanlar da, olayı izleyenler de bu işe şaşırıp ka
lır. Ancak İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Dok
tor Fatih Sezgin ile aynı fakültenin sekreteri Ferit Can,
yakınları olan Şakir Efendinin imdadına yetişirler.
Her iki hoca olayda bir komplo olduğunu sezerek
Erzurum Sağlık Müdürünü evinden arayarak durumu
aktarırlar.
Derken, iki sürücü de yeniden sağlık ocağına geti
rilir. Sağlık müdürü «iben de geleceğim» demesine
rağmen gelmemiştir, ancak telefon talimatı üzerine
Siyami Çelik adındaki doktor sağlık ocağına getirilir,
fakat doktor, Mercedes sahibini görünce muayeneden
vazgeçer; görevli polisler de bu işe şaşırırlar.
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Bunun üzerine yeniden karakola eski raporlarla dö
nülür. (Karakol amiri de raporları görünce hayretler
içerisinde kalır ve itirazlar başlar. Nasıl başlamasın
ki sarhoş ayık, ayık da sarhoş olmuştur.
ıttirazlar büyüyünce bu iki sürücü Numune has
tanesine götürülür, acil servisten ıDokttlor Celalettin
Kocabaş ile Doktor Nurettin Işık'ın imzaladığı rapor
da ne yazık ki Şakir Efendi yine alkollü, bay alkol
de alkolsüzdür. Vakit oldukça geçmiştir, o muhteşem
güç kim ise, numune hastanesinde de başarılı oluyor
ve Şakir Efendi alkollü, Mercedes sürücüsü ise «al
kolsüz» raporu alıyor; ama ayakta duramıyor.
(Başından beri olayın peşini bırakmayan fakülte
Sekreteri Ferit Can, bu kez Mareşal Çakmak Hasta
nesine başvurur, ancak söz konusu kişiler asker ol
madıkları için bu başvuru kabul edilmez; Maraşal Çak
mak Hastanesi askerî hastanedir.
Son çare olarak Araştırma Hastanesi Başhekimi
Ddkltor Yaşar Eryılmaz evinden aranır ve bir heyetin
i'k'i sürücüyü alkol muayenesinden geçirmesi istenir.
Saatler süren mücadelenin sonunda üç doktorun im
zasıyla Şakir Hızarcıoğlu'nun alkolsüz, Mercedes sü
rücüsünün ise alkollü olduğu saptanır; hele şükür.
(Böylece saat 21.00 sıralarında başlayan rapor olayı
04.00'te adil şekle girerek noktalanır.
Ancak, bu olaya en çok içerleyen, 60 yıldır ağzı
na içki koymayan Şakir Efendi oldu ve ilk kez de içki
içmediğine pişman oldu. (ANAP sıralarından «Rama
zan ayı» sesleri) O zaman da ramazan değildi.
(Böyle işler olmasın istiyoruz.
Saygılar sunar, teşekkür ederim. (SHP sıraların
dan alkışlar)
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu.
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS
SORUŞTURMASI
VE MECLİS
ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ
1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve
10 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığınca yaptırılan inşaatların ihalesinde kayırma
yapıldığı, maliyetin ihale bedelinin çok üstüne çık
tığı iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/23)
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
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Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
30.11.1986 tarihinde teslim edilmek .üzere
1 '696 628 508 liraya ihale edilen (keşif bedeli) ge
çit ve garaj inşaatları tarafımızdan yapılan inceleme
ve değerlendirmeler sonucunda 5,5.1986 tarihine ka
dar yapılan ödeme 1 582 984 589 lira olduğu görül
müştür. Bu inşaat için ilk olarak da 339 325 701 lira
avans ödenmiştir.
Yapılan geçit ve garaj inşaatları gezilip görüldü
ğünde, bir değerlendirmeye talbi tutulursa bu işlerin
5 milyarı geçeceği tahmin edilmektedir. Çünkü ya
pılan iş sadece hafriyat ve 'bir kısım da beton işi-ya
pılmıştır. Asıl yapılması gereken işler tümüyle dur
maktadır. Bu da göstermektedir ki, yapılan işlerin
30.11.1986 tarihinde bitirilemeyeceğidir. İnşaatların
ihale edilmesi kamuoyunda ve basında bazı dediko
dulara sebep olmuş hatta kayırmaların olduğu ileri
sürülmüştür. Bu hususların açıklığa kavuşması ge
rekmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık
piVanı görevimi kullanırken Türkiye'nin
şartlarını
ve ekonomik durumu göz önüne almadan bazı işlere
girmiş ve kendilerini de sorumluluk altına sokmuş
bulunmaktadır^ Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı hakkında kamuoyundaki söylentilerin açıklı
ğa kavuşabilmesi için bir Meclis Araştırması gerek
mektedir., Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,
bu inşaatla değil, diğer aynı inşaatlarda da ihmai
göstermiştir. Çünkü 5,5 milyara ihaie edilen loj
manlar için bugüne kadar 12 milyar ödenmiş ayrı
ca 2 milyar da avans buluftmaktadır. Toplam olarak
14 milyar ödenmiştir.
'Bu hususta da bir araştırma istemiştik, reddedil
di. 'Buna rağmen haklı olduğumuz bütün gerçekle
riyle açıklığa kavuşmuştur.
Önemli konulardan biri de saraylar hususunda
harcanan paralardır. Bu hususta yaptığımız tetkik
lerde gördük ki burada Türkiye'nin parasızlıktan sı
kıntı çektiği bir dönemde fakir halktan toplanan pa
raların sorumsuzca harcandığı gözlenmektedir. Sa
raylar için yapılan lojman inşaatlarının bedeli ha
riç 2,5 milyardır. Memleketimizde bazı yerler sa
tılmak suretiyle toplanan paraların belli kişilere iha
le geçit bahanesiyle lüzumlu olmayan zorunlu ihtiyaç
duyulmayan konularda harcama yapmaya kimsenin
hakkı yoktur.
Bu harcanan -paraların usulüne uygun harcanıp
harcanmadığı, yapılan işlerin zarurî olup olmadığı
hususunda bir inceleme ve araştırma gerekmek'tedir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi denetimini ya
pamadığı müddetçe başka deentimleri yapamayacağı
da bir gerçektir.
Yukarıda saydığımız gerekçeler bu ihalenin hiç
bir şüpheye yer vermeyecek şekilde aklanabilmesi
için ve varsa kusurlular hakkında yasal işlemlerin
yapılabilmesi için Meclis Araştırması gereğini orta
ya koymaktadır. Anayasanın 98 inci maddesi, Mec
lis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.
23 . 5 . 1986
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis Araş
tırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme,
sırasında yapılacaktır.
C) TEZKERELER

VE

ÖNERGELER

2. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin sözlü sorusunu geri aldı
ğına dair önergesi (6/635, 4/217)
«w»:.:-

Selalhattin Taflıoğlu
Ahmet Süter
Yozgat
İzmir
IBrtuğrul Göksün
İsmet Tavgaç
Aydın
Bursa
Ülkü SöylemezoğlU
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu
(Kahramanmaraş
Sakarya
Abdurrahman Necati Kara'a
Kadri Altay
Kütahya
Mehmet Arif Atalay
Tevfik Güneş
Antalya
Kırşehir
Adıyaman
'Muzaffer îfıan
Muğla

BAŞKAN —• Bir sözlü sorunun geri verilmesine
dair önerge vardır, okutuyorum1:
TBIM'M Başkanlığına
Bingöl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıl
dığı iddia edilen olaylara ilişkin sormuş olduğum
sözlü soru önergesini geri alıyorum.
'Gereğini saygılarımla arz ederim.'
Mehmet Kocabaş
İçel
ıBAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir.

V. — (GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLtS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI
A)

ÖNGÖRÜŞMELER

1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 19 ar
kadaşının, Çukurova Bölgesindeki enerji dağıtımı ne
deniyle Türkiye Elektrik Kurumunun zarara uğratıl
dığı ve bir şirketin haksız menfaat sağladığı iddiaları
nı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22)
BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve 'Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmder» 'bö
lümüne geçiyoruz.
Maılatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 19 arkadaşı
nın, Çukurova Bölgesindeki enerji dağıtımı nedeniyle
Türkiye Elektrik Kurumunun zarara uğratıldığı ve fbir
şirketin haksız menfaat sağladığı iddialarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir 'Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki öngörüşımelere
başlıyoruz.
Hükümet? Buradalar.

önergeyi tekrar okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacı 'büyük oranda
Türkiye Elektrik Kurumu tarafından karşılanmakta
dır. Ayrıca 'bazı özel sektör kuruluşları ite otoprodüktörler de ıaz da olsa ürettikleri enerji ite ülke ener
ji sorununun çözümüne yardımcı olmaktadırlar. An
cak, gerek TEK ve gerekse diğer üreticilerin ürettikle
ri enerji ülke ihtiyacını karşılamadığı için, bir miktar
da Bulgaristan ve (Sovyetler Birliğinden ithal edilmek
tedir.
1985 yıllında :
1. TEK tarafından 30 milyar Kw/h üzerinde,
2. Özel kanunlarla kurulmuş olan şirketlerden :
ÇEAŞ (Çukurova Elektrik A.Ş.) 1,433 milyar
Kw/h
KEPEZ (Antalya) 0,158 milyar Kw/h
Enerji üretmişler ve enterkonnekte sistemeı ver
mişlerdir.
3. Otoprödüktörler de toplam olarak 2,063 mil
yar Kw/h enerji üretmişler ve enterkonnekte sisteme
vermişlerdir.

—"8

T. B. M. M.

B : 112

Ayrıca enterkonnekte sisteme verilmeden lokal ih
tiyaçlar için üretilen enerji miktarı da takriben 340
milyon Kw/h'dır.
1312 sayılı ilk TEK Yasasında, ÇEAŞ için imtiyaz
hakkı tanınmıştı. Daha sonra 1983 yılında çıkartılan
2705 sayılı Yasa ile de daha önce belediyelerce yapı
lan dağıtım TEK'e devredilmiştir. Ancak ÇElAŞ'ın
üretim ve dağıtım görevini sürdürme hakkı saklı tu
tulmuştur.
19 Aralık 1984 tarihinde ANAP Hükümetince çı
karılan 3096 sayılı Yasa ile de TEK'in enerji üretimi
ve dağıtımındaki tekelliği tümüyle kaldırılmıştır.
Çukurova 'bölgesinin 1985 yılı enerji ihtiyacı 3,2
milyar Kw/h olmuştur. Bunun 1,4 milyar Kw/h ÇE
AŞ tarafından üretilmiş, ihtiyaç duyulan 1,8 milyar
Kw/h enerji de ÇEAŞ'oa enterkonnekte sistemden
(TEK'den) alınmıştır.
Çukurova Bölgesinde enerji dağıtım işleri hem
ÇEAŞ tarafından hem de TEK'in iböîgede 'kurmuş ol
duğu Toroslar Müessesesince gerçekleştirilmektedir.
ÇEAŞ ;bu dağıtım için TEK'den aldığı enerjinin
takriben 1 milyar Kw/h'lık 'kısmını TEK'in Toroslar
Müessesesine geri vermektedir.
İşte üzerinde durmak istediğimiz, TEK'den aldı
ğı bu 1,8 milyar Kw/h enerjiyi hiçbir işleme tabi
tutmadan, hiç bir emek harcamadan, yalnızca bir mil
yar Kw/h kısmını TEK'in müessesesine dağıtım için
geri veren bu şirketin, bu alışverişten fahiş miktarda
menfaat temin etmesidir.
Bu konuların 'bir açıklığa kavuşturulması ve ül
ke genelinde hu uygulamadan 'başkaca yararlananlar
olup olmadığı, TEK'in ıbu şekilde haksız yere milyar
larca zarara uğratılmasının nedenlerinin tespitine ke
sinlikle ihtiyaç vardır. Bu da ancak yüce 'Meclisin ola
ya derhal el koymasıyla mümkündür.
İşte bu amaçla olayın 'bütün boyutlarıyla incele
nerek ortaya konulması ve bundan böyle TEK'in sır-.
tından şirketlerin haksız ve hiçibir emek sarfetmdden
ve riske 'girmeden milyarlar kazanmalarının önlen
mesi, devlet varlıklarının korunmasına ilişkin etkin
önlemilerin alınabilmesine olanak hazırlanması ama
cıyla Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri gereğince hu konuları kapsayacak bir Mec
lis araştırması açılmasını saygılarımızla dileriz.
Malatya 'Milletvekilleri
Ayhan Fırat ve Arkadaşları
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BAŞKAN — içtüzüğümüze göre, Meclis araş
tırması açılıp açılmaması hususunda sırasıyla, hükü
mete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci
'imza sahihine veya onun göstereceği 'bir diğer imza
sahibine söz verilecektir.
Hükümet adına 'Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Sudi Türel, buyurun efendim.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli
arkadaşlarım; Çukurova Elektrik AŞ'nin TEK'ten
aldığı 1,8 ımilyar kilovat/saatlik enerjinin, 1 mil
yar kilovat/saatlik kısmını hiçbir işleme tabi tutma
dan, hiçbir emek harcamadan, TEK'jn dağıtım mü
essesesine dağıtım için geri verdiği ve şirketin bu alış
verişten fahiş miktarda menfaat temin ettiği husu
sunda Sayın Ayhan Fırat ve arkadaşlarumının verdik
leri Meclis araştırması önergesi sebebiyle size iza
hatta bulunmak istiyorum.
1954 yılında çıkarılan 6236 sayılı Kanun ve bu
Kanunun 'eki olan imtiyaz sözleşmesiyle kurkdo'kuz •
yıl müddetle Adana ve İçel illeri hudutlarında elek
trik enerjisi üretimi, 'illetimi ve 'bir ölçüde dağıtımıy
la ticaretini yapmak üzere kurulmuş 'bulunan Çuku
rova Elektrik AŞ'nin limtiyaz hölgesi, bilahara Hatay
ilini de içine alacak şekilde -genişletiknıiştir.
Şirket, kuruluşunu takiben, * Seyhan Hidroelektrik
Santralli ve daha sonra Yüreğir Hidroelektrik Santra
lının işletmelerini devraldığı gibi, teknik ve ekono
mik yönlerden o günlerin şartlarıyla özel bir şirket
tarafından gerçeldestirMımesi büyük haşarı sayılabile
cek Mersin Termik 'Santralını Ekim 1966'da, Kadıncık-I Hidroelektrik Santralını Temmuz 1971'de, Kadıncık-II Hidroelektrik Santralını ise Şubat 1974'de
devreye girecek şekilde tesis etmiştir. Böylece, yiillık
üretim kapasitesini 1,4 milyar kilovat/saate çıkar- v
mıştır.
Şirketin halen inşaatına başladığı ve yaklaşık ola
rak 268 milyar Türk Lirasına malolacağı hesaplanan
Sır Barajı ve Hidroelektrik Santralıyla, yıllık üretim
kapasitesi 2,1 miyar kilovat/saate çıkacaktır.
Şirket, üretim kapasitesini artırma yönünde bu
projelerle ilgili incelemelerini devam ettirmektedir.
Şirket, imtiyaz 'bölgesinde yıllık ortalama 3,2 mil
yar kilovat/saat olan tüketimin tamamını kendi üre
timiyle karşılamayı ve yıllık talep artışlarına cevap
vermeyi hedeflemiştir.
Enerjimin iletim ve bir ölçüde dağıtımını yapmak
üzere şirketin inşa ettiği iletim ve dağıtım hatlarının
uzunluğu 2 255 kilometreyle ulaşmıştır. Aynı amaçla
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kurduğu trafo merkezi sayısı 24 olup, bunların top
lam kurulu gücü 1 985 megavattır.
'Şirket, imtiyaz bölgesinin yıllık enerji
ihtiyacı
alan 3,2 milyar kilovat/saat ile, 1,4 milyar kilovat/
saat olan şirketin bugünkü üretim kapasitesi arasın
daki yaklaşık 1,8 milyar kilovat/saatlik enerjiyi Tür
kiye Elektrik Kurumundan temin etmek mecburiye
tindedir.
Belediyelerıin elektrik dağıtım (hizmetlerini TEK'e
devreden 2705 sayılı Kanunun yürürlüğe giriş tarihi
olan Eylül 1982 tarihline kadar TEK'ten temin ettiği
bu enerjinin şirketlerince dağıtılamayan bölümünü,
kendi iletim ve. dağıtım hatları vasıtasıyla bölgedeki
belediye elektrik işletme!erine ulaştıran şirketin, belir
itilen tarihten itibaren dağıtım hizmetleriyle görevlen
dirilen TEK Elektrik Dağıtım Müessesesine vermek
mecburiyeti doğmuştur.
Görülüyor ki, TEK'ten temin edilen enerjinin bir
bölümünün dağıtım amacıyla görevli TEK Müessese
sine verilmesi, 2705 sayılı Kanunun getirdiği yeni
bir yükümlülüktür. Böylece, belediyelerin yerini da
ğıtım müessesesi almıştır. Bütün mesele, hizmetin yü
rümesi yanında, hizmete, sermayesi, tesisleri ve emeği
ile katkısı bulunan şirketin, bu katkısının karşılığını
makul ölçü içerisinde almasıdır. Bu husus, enerji
'alış saitış fiyatlarının tespitinde, üzerinde büyük titiz
likle durulan bir noktadır. Nitekim enerjinin, vak
tiyle şirket tarafından belediyelere uygulanan satış
tarifesimim otomatikman yüzde 10"u oranında daha
düşük fiyatla dağıtıım müessesesine satılacağı hususu,
tarifenin en önemli şartı ve rnıaddesi olarak uygula
maya konulmuştur.
Enerjinin bir bölümünü TEK'ten almış olmaları
nedeniyle, (konulan bu şarttan daha ağır bir şart, bi
raz önce başarılı faaliyetleri kısaca özetlenen şirke
tin hizmetlerini aksatacağı liçin düşünülmemiştir; fa
kat araştırma önergesinde belirtildiği üzere, bu uygu
lamayla hiçbir zaman şirkete büyük menfaabler sağ
lanmadığı gibi, TEK de herhangi bir zarara maruz
kalmamıştır.
Konuyu daha açık bir şekilde izah etmiş olmak
için 1985 yılındaki enerji alışveriş uygulamasını ay
rıntılarıyla arz etımek istiyorum.
İmtiyaz bölgesinde 1985 yılında tüketilen brüt
enerji miktarı 3 milyar 288 milyon kilovat/saattir.
Şirketin aynı yıl içinde ürettiği brüt enerji miktarı
1 milyar 435 milyon kilovat/saattir.
Bu iki miktar arasındaki fark olarak şirketin TEK'
ten temin ettiği enerji miktarı 1 milyar 853 milyon ki
lovat/saattir.
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Şirketin, imtiyaz sözleşmesi esaslarına göre, dağı
tımını yaptığı enerji miktarı 567 milyon kilovat/saat
tir.
2705 sayılı Kanun gereği, dağıtımı TEK tarafın
dan yapılmak üzere, şirketin TEK'e sattığı enerji 1
milyar 286 milyon kilovat/saattir.
Enerji fiyatlarına gelince: Yıl ortalaması olarak
TEK'in şirkete satış fiyatı 23,32 TL./kilovat/saattir.
Dağıtımı yapılmak üzere, şirketin TEK'e satış fi
yatı ise, 23,32 TL./kilovat/saat olan alış fiyatına, hat
zayiatı olarak Î09 kuruş, şebeke giderleri olarak 67
kuruş, TRT Fonu olarak 110 kuruş, reaktif enerji
karşılığı olarak 330 kuruş, KDV olarak 87 kuruş,
Kurumlar Vergisi ve Savunma Fonu kesintisi olarak
121 kuruş ve Çukurova Elektrik A.Ş.'nin net kârı ola
rak da 135 kuruş olmak üzere toplam 959 kuruş ilave
siyle - 1985 yılı ortalama satış fiyatı - 32,91 TL./kilovat/saattir. Yani bizden 23,32 TL.'ye almakta 32,91
TL.'ye satmaktadır.
Görüldüğü üzere, bu alışverişin her kilovat/saati
için şirkete sadece 135 kuruş kâr kalmaktadır. 1986
yılının ilk üç aylık uygulamasında bu miktar daha
da düşerek 1,03 TL./kilovat/saat halinde gerçekleşmiş
tir.
Bu izahlardan anlaşılacağı üzere, araştırma öner
gesinde üzerinde durulan, şirketin TEK'e sattığı elekt
rik enerjisinden 1985 yılı için sağladığı toplam kâr,
1 milyar 736 milyon TL. olmaktadır. Esasen, yüzde
25,463 hissesi TEK'e ait olan şirketin, imtiyaz sözleş
mesi ile yetkili ve sorumlu kılındığı görevleri, serma
yesini, tesislerini ve emeğini kullanarak, kuruluşun
dan bu yana aksamadan ve geliştirerek yürüttüğü hu
susu göz önünde bulundurularak ve kazançlarının ta
mamına yakınını da enerji sektöründe yatırıma dö
nüştürdüğü düşünülerek, sağladığı kazancı çok gör
memek ve hatta benzeri başarılı şirketlerin kurulma
sını ve kalkınmaya katkıda bulunmalarını teşvik et
mek gerektiği kanaatindeyiz.
Hükümet olarak, memleketimizin, TEK tarafın
dan uygulanmakta olan tarife sistemini zorlamadan
ve zedelemeden enerji üretip satacak şirketlerini teş
vik eden bir politika izlemekteyiz ve 3096 sayılı Ka
nunu çıkararak bu konunun mevzuatını da getirmiş
bulunmaktayız. Bu konudaki iyi niyetli teşebbüslerin
daima teşvikçisi olacağız.
Bu açık izahatıma rağmen, kendisinin mevzuu çok
iyi bildiğine inandığım Sayın Ayhan Fırat arkadaşı
mın, milyarlarca liralık sabit tesisleri dikkate alma
dan, gayretleriyle ve haklı olarak 17,5 milyar lira kâr
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eden «Çukurova Elektrik A.Ş.'nin devlet eliyle zengin
edildiğini, yetim hakkının yenildiğini» ifade ederek,
«îktidara gelirlerse ANAP'tan hesap soracaklarını»
beyan edeceği tahminimde yanılmayı temenni eder. yü
ce Meclisi saygılarımla selamlarım efendim. (ANAP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Var efendim.
BAŞKAN — Müracaatınız yok efendim.
Önerge sahibi olarak mı, yoksa grup adına mı söz
istiyorsunuz?
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — SHP
Grubu adına.
BAŞKAN — Efendim, müracaat etmiyorsunuz...
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Var
efendim, SHP Grubu adına var.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat.
SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malat
ya) — Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; ümit
ederim ki beni yarım saat kadar dikkatle dinlersiniz;
çünkü, hakikaten memleketin bir yarasını huzurları
nızda arz edeceğim.
Biraz önce sayın bakanın konuyu nasıl değerlen
dirdiğini gördünüz. Yani, sayın bakan öbürünün üret
tiği miktar kadar enerji üretmediği halde «TEK'ten
kilovat/saati 23 liradan 1,8 milyar kilovat/saat elektrik
enerjisi alıp satan müessesese, yılda 1 milyar lira kâr
ediyor. 19 milyar lira kâr eden bu şirket, bu kârının
18 milyarını da, yalnız 30 küsur lira yakıt masrafı ver
diği fuel-oil santralından sağlıyor» diyor. Böyle bir
mantık mümkün müdür muhterem arkadaşlarım?
Bakın sayın arkadaşlar...
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
SUDÎ TÜREL (Antalya) — Fuel-oil santralı değil ki
bunlar.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Mersin'deki fueloil santralı Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
SUDÎ TÜREL (Antalya) — Çok ufak.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Çok ufak değil,
550 milyon kilovat/saat kapasiteli.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Karşılıklı konuş
mayınız.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, mesele şurada: Doğrusu kendilerine söy
lenmiyor, konuyu öğrenmiyorlar; bundan üzüntü du
yuyorum.
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bi
liyorlar, biliyorlar.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Hayır bilmiyorlar.
Muhterem arkadaşlarım, bakın izah edeyim : Ül
kemizin 1985 yılı toplam enerji üretimi ile toplam ener
ji tüketimi arasında 2 milyar kilovat/saatlik bir fark
vardır ki, bu farkı komşularımızdan ithal ederek kar
şılarız. TEK, ülkemizde 30 milyar kilovat/saat civa
rında üretim yapar.
Bir de imtiyazlı özel kuruluşlar vardır. Bu imti
yazlı kuruluşlardan bir tanesi Çukurova Holdingtir.
Çukurova Holding 1,435 milyar kilovat/saat enerji
üretir.
İmtiyazlı kuruluşların ikincisi KEPEZ'dir. KE
PEZ de 158 milyon kilovat/saat enerji üretir.
Ayrıca bir de enterkonnekte sisteme bağlı olma
dan lokal üretilen enerjiler vardır. Bunlar da Avsa
Adası gibi yerlerde üretilir. Bunların da toplam üre
timi 320 milyon kilovat/saattir.
Muhterem arkadaşlarım, bir de otoprodüktörlerin
üretimi vardır ki, bu da 315 milyon kilovat/saattir.
Ülkede üretilen tüm enerji miktarı 34,219 milyar
kilovat/saattir. Tüketilen enerji ise 36,361 milyar ki
lovat/saattir. Aradaki fark Bulgaristan ye Rusya'dan
ithal edilir. Halen bu böyle devam ediyor.
Sayın milletvekilleri, ülkemizde tüketilen enerji
nin kaynaklara göre ayrımını yapalım: 22 milyar ki
lovat/saati termik, 12 milyar kilovat/saati hidrolik üre
tim ve 2 küsur milyar kilovat/saati de ithal enerji.
Sayın milletvekilleri, elektrik enerjisi üreten ÇEAŞ
Şirketi için, 1312 sayılı ilk TEK Yasasında imtiyaz
hakkı tanınmıştı. Şu anda Çukurova Elektrik Anonim
Şirketi, ayrıcalıklı bir elektrik üretim, iletim ve satış
şirketidir. ÇEAŞ'ın görev yaptığı ayrıcalık alanı ön
celeri Adana iken, daha sonra îçel ve Hatay illeri de
ilave edilmiş ve en son olarak da Kahramanmaraş'ın
Merkez İlçe ve bazı köyleri de bu şirketin yetki sa
hası içerisine alınmıştır.
1312 sayılı TEK Yasasıyla şirkete tanınan ayrıca
lıkla kendi bölgesinde elektrik üretip satabilen ÇEAŞj,
3096 sayılı Yasa çıkana kadar yeni santral yapma im
kânına sahip değildi. Yeni santral kurabilmesi, ancak
Bakanlar Kurulunun iznine tabi idi. Böyle bir müsaa
deyi de, ANAP hükümetince 1984 yılının Aralık ayın
da çıkarılan 3096 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği ta
rihe kadar alamamıştır.
Çukurova Elektrik Anonim Şirketinin kendi böl
gesinde bulunan Mersin Termik Santralı fuel-oil kul
lanarak elektrik üreten bir santraldir ki, biraz önce
U —
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Sayın Bakan, «Yok» dediler. Şirket, Kadıncık I ve II
ile Seyhan Hidroelektrik Santralının üretimi bölge
tüketimine yetmediği için, ihtiyacı olan enerjiyi TEK'ten alarak tüketim yerlerine vermektedir. Bilindiği gi
bi 2705 sayılı Yasa ile belediyelerin elektrik işletme
leri TEK'e devredilmiştir. Bu nedenle, Çukurova böl
gesindeki dağıtım şebekeleri de TEK'in Toroslar" Da
ğıtım Müessesesince işletilmekte olan ÇEAŞ tarafın
dan beslenmektedir. ÇEAŞ olarak söylediğim, Çu
kurova Elektrik Anonim Şirketidir.
Sayın milletvekilleri, işte biz bugün bilhassa bu
konu üzerinde durmak istiyoruz. TEK ile ÇEAŞ ara
sındaki 154 milyon kilovat/saatlik enerjisi, Bor - To
roslar, Fevzipaşa - Osmaniye, Arslantaş - Osmaniye Erzin trafo merkezleri enerji nakil hatlarından, 34,5
milyon kilovat/saatlik elektrik enerjisi de Anamur,
Bozyazı ve Sofular trafo merkezlerinden dağıtılır.
1985 yılında ÇEAŞ'ın, TEK'den aldığı" enerji mikta
rı 1,853 milyar kilovat/saattir. Şimdi bunun 500 mil
yon kilovat/saatini ÇEAŞ tüketiciye intikal ettiriyor,
1,287 milyon kilovat/saatini de TEK'e geri veriyor.
Bunun 1 milyar kilovat/saatini Toroslar Müessesesi
ne veriyor, 304 milyon kilovat/saatini de enterkonnekte sisteme iade ediyor. Bunları satmış oluyor. Aldı,
sattı... Kime sattı? TEK'ten aldı, TEK'e sattı.
Şimdi, satış konusuna gelelim: Başlangıçta yalnız
Adana ve Mersin yöresinde kurulu üç hidrolik ve bir
de termik (fuel-oile dayalı) enerji santralıyla enerji
üreten ve bu yöreye enerji veren bu şirket, geçen se
ne 33 üncü genel kurulunu yapmıştır. 1984'te 3086 sa
yılı Yasanın çıkışından bir hafta sonra bakanlığa mü
racaat eden Çukurova Elektrik, kanunun 2 nci mad
desine göre ve aynı kanunun 3 üncü maddesinde yer
alan kendi görev bölgelerinin, yeni inşa etmeyi dü
şündükleri Sır Barajı ve Hidroelektrik Santralıyla,
Düzkesme Barajı ve Berke Hidroelektrik Santralının
da bulunduğu alanları kapsayacak şekilde tespitini is
temiştir. Bakanlıkça hazırlanan yönetmeliğe göre de,
bu şirketin görev bölgesi olarak Adana, tçel ve da
ha sonra da Hatay illerinin, tespit edildiği bilahara da
Kahramanmaraş'ın Merkez İlçesi ile merkeze bağlı bu
cak ve köylerinin de dahil edileceği öğrenilmiştir. Ya
ni şirket, enerji üretemediği halde, devamlı olarak
bölgesini genişletiyor. Neden? Çünkü, çok tatlı kâr
var; TEK'ten alacak- TEK'e satacak ve arada milyar
ları cebe indirecek. Nasıl indireceğini şimdi izah ede
ceğim.
Başlangıçta yalnız Adana'da üretim ve dağıtım
yapan şirket, daha sonra içel, Hatay ve Kahramanmâ-
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raş'ı kendi görev bölgesine bu şekilde katıyor. Bugün,
Kahramanmaraş hariç, bölgenin toplam enerji ihtiyacı
3,285 milyar kilovat/saattir. Bunun 185 milyon kilo
vat/saatine santrallar içtüketimi ve kayıplar dersek,
bölge ihtiyacı 3,1 milyar kilovat/saattir. Bunun 1,4
milyar kilovat/saatini ÇEAŞ üretiyor; geri kalan 1,8
milyar kilovat/saatini de TEK'ten satın alıyor. ÇEAŞ'ın
ürettiğine bakalım; nedir ürettiği? ÇEAŞ'ın halen
mevcut üç hidroelektrik santralından ürettiği enerji
miktarı 884 milyon kilovat/saattir.
Gelelim fuel-oliMen ürettiği enerji miktarına; o da
551 milyon kilovat/saattir. Bunların toplamı ise, 1
milyar 435 milyon kilovat/saat etmektedir. O halde
şirket, ikendi görev bölgesinde, bölgenin ihtiyacı bu
lunan 3,3 rriiyar kilovat/saatlik enerjinin 1,853 kilo
vat/saatini TEK'ten satın almaya mecburdur. Şirket,
TEK'ten satın aldığı bu enerjinin 1 milyar kilovat/
saaCinS, biraz önce arz ettiğim gibi, Toroslar Müesse
sesine geri satıyor ve kalan 304 milyon kilo vat/saati
ni de enterkonnekte sisteme veriyor.
Değerli arkadaşlar, işte ne oluyorsa burada olu
yor. TEK'ten enerji alan bu şirket, aldığı enerjinin
1 milyar kilovat/saatini geri veriyor ve ancak alış ve
satış fiyatları arasındaki farktan mütevellit, yalnızca
Toroslara verdiği enerjiden 12,5 milyar lira para ka
zanıyor. Ayrıca, biraz önce, kalan 204 milyon kilo
vat/saat de enterkonnekte sisteme veriiyor demiştim;
eğer bu da aym şartlarda veriliyorsa -ki, sayın bakan
burada «verildiğini» söylediler- oradan da 5,5 mil
yar lira-kâr etmektedir. Yani şirket toplam olarak 18
milyar liralık <bir kârı yalnız ve yalnız TEK'in sır
tından kendi kasasına atmış oluyor.
Arkadaşlar, bunların raporları da buradadır. Size,
durumu buradaki raporlardan da izlah etmeye çalışa
cağım; çünkü saklamıyorlar; ama nedense konu yü
ce Meclisin huzuruna gelince, «böyle bir şey yoktur»
deniyor. Daha iki gün önce, ırüm Türkiye'nin bildiği
İZDAŞ'ın demir sevkiyatmdlaki olay için «yoktur» de
diler ve buradaki oylamayla bunu da kapattıklarını
zannettiler. Bunlar kapanmaz arkadaşlarım.
Bakınız, şirket enerjiyi 23 lira 35 kuruştan alıyor
ve 35 lira 90 kuruştan TEK'e geri satıyor ve aradaki
1 kilovat/saatlik enerjiden de 12,55 lira kâr ediyor.
Şirket ne iş yapıyor? Hiçbir iş yapmıyor, hattan ge
len enerji yine hattan Toraslar Müessesesinle verili
yor; hattan gelen enerji slarf edilmiyor, geri şebekeye
iade ediliyor.
Muhterem arkadaşlarını, 800 milyon kilovat/saatin
300 milyon kilovat/saatini TEK'e veriyor, Iharicinde
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kalan 500 milyon kilövat/saaiti de, 1 kilovat/saatini
23 liradan aldığı hailde 30 liradan tüketiciye satıyor.
tşte, bu kendi kitapları ve fiyatları burada; Sayın Ba
kan nasıl burada bunun aksim söyleyebiliyor? Bakın,
kendi kitapları; tüketiciye 32.91 liradan verildiğini
yazıyor. Mersin'de 1 kilovat/saatin 35 lira yalnız ya
kıt masrafı verip üretiyor; bunun kurulu masrafım,
işletimle masrafını üzerime koyun; bu, fuel-oil santraliarmda 40 lirayı geçiyor; paçal fiyatı 32 lira. TEK'ten
aldığı 23 liralık enerjiyi 32 liradan vatandaşa intikal
ettiriyor, Mersin'de kendi ürettiği 40 liralık enerjiyi
de bunun üstüne koyuyor ve sayın bakan, >«'l mil
yarını 'buradan kâr ediyor; ibunun yarısı kadar enerji
ürettiği Ihidrodektrik ısantrallarından da bunun 12
misli kâr edildi» diyor.
Muhterem arkadaşlarım, böyle bir zihniyet ola
bilir mi? Bu hidroelektrik santrallarımım bakımını, bu
rada çalışanlar, trafo merkezlerini, 'bunların bakımnı, bunların yıllık masraflarını düşünün... Elimizde
ki rapora göre, TEK'ten 23 liraya, hatta 20 liraya
alıyor, 32 liradan satıyor; bu raporlarında açıkça gö
rülüyor, ÇEAŞ'ın yılık raporunun 32 nci sayfasında
«Satın alınian enerji» kısmında 31 milyar 935 milyon
lira ödendiği ifade ediliyor; lütfen hesap cetveli ile
bölünür.
Bakınız arkadaşlar, biraz önce arz ettim, aldığı
enerji ne? 1,8 ımilyar kiilovat/saat. Bölüm bakalım, kaç
Jiraya geliyor? Burada kendi maliyetimin yıllık fiya
tını da söylüyor; fakat Sayın Bakan ona da 2 lira zam
yapıyor. Adam, «Ben 31 liraya mal ediyorum, satı
lan enerjiyi 31 liradan satıyorum» diyor, Sayın Ba
kan «32,91 liradan satıyor» dediler. Neyse, biz onla
ra karışmıyoruz; ama rapor elimizde; biz bu rapor
lara göre konuşuyoruz. Bakınız arkadaşlarım, Hopa
Termik Santralı 35 liralık yakıt sarf ediyor; bu elim
deki TEKln daha 1 ay önce çıkardığı kitaptır, 35
lira yalnız yakıt masrafı veriyor. Şirket zararını kat
be kat çıkarıp, 19 milyar lira kâr ediyor. Şlimdİ, söz
x
lerime devam ediyorum.
Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; bir de
bu şirketin sermayesine bakalım. Sayın bakan dedi
ler ki, «Sermayesine göre kâr ediyor.» Tamam, eğer
sermayesine göre kâr ediyorsa mesele yok. 1981 yı
lında şirketin sermayesi 400 milyon lira, kârı 660
milyon lira. 1982 yılında sermayesi 400 milyon lira,
kân 685 milyon lira ve arima yok. Geliyoruz
1983 yılına; işte, 2705 sayılı Kanunla -bizim mu
halefetimize rağmen- dağıtım hakkının belediyeler
den alınıp özel sektörlere verildiği yıl şirketin iserma-
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yesi 1,2 milyar lira, kâr (Arkadaşlar, bu kanun ekim
ayında çıkmıştır) 1,2 milyar lira. 1984 yılında serma
ye; 1,2 milyar lira, o kanurtun etkisiyle, kâr 3 milyar
326 milyon ifa. Geliiyoruz 1985 yılına. 1985 yılında
ANAP Hükümeti 3096 sayılı bir kanun çıkardı; bu
kanun çıktıktan sonra 10 uncu ayda 1,2 milyar lira
olan sermayeslkıi 3,6 milyar liraya çıkarıyor. Yani, ser
maye 10 uncu ayda 1,2 milyar liradan birdenbire 3,6
milyar liraya çıkartılıyor. Kâr ne kadar arkadaşlar?..
Kâr da 17,4 milyar liradır.
ŞABAN.KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — 9 mil
yar lirasını da vergi olarak veriyor ama.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Beyefenfdi, onların
hepsi çıktıktan sonra kârı 17,4 milyar lira. Bu net
kârdır. Eğer anlıyorsanız, isterseniz bilançonun tü
münü okuyayım.
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) —
Ayhan Bey, boşuna yorma kendini; onların felsefele
ri. bu, varoluş nedenleri bu.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Arkadaşlarım, is
tirham ediyorum bir bakın; ÇEAŞ Yönetim Kurulu
Başkamı kendi taraftarlarına Genel Kurulda ne di
yor; raporun birinci sayfasında. İnkâr etmiyor, dü
rüst bir insan. Ne dediğini rapordan okuyorum sizle
re : «1985 yılında su gelirleri» yönünden -daha kü
çük yazıldığı için, isterseniz kitaptan okuyayım- ol
dukça düşük bir dönem yaşanmıştır.» Yani, «Kurak
lık oldu, hidroelektrik sanrtallerim iyi çalışamadı ve
dolayısıyla, hidroelektrik santrallerimizdeki üretim,
programa nazaran daha az olmuştur.» diyor, onu ka
bul ediyor. «Mersin Termik Santralinde ise, büyük
gayretle programın üzerinde üretim gerçekleştirilmiş
tir.» diyor. Bu gerçekleştirilen rakam 550 milyon kilo
vat/saattir. Halbuki 800 milyon külavat/saat üretebi
lir Ama, Fuel-oil olduğu için, zararına çalıştığı için,
550 milyonda tutuyor rakamı. «Diğer taraftan, ener
ji satışlarımızda ise reel bir artış olmuştur» diyor.
Açık açık bunu söylüyor, açıklıyor. «Anormal bir
şekilde 1,8 milyar liralık bir reel artış oldu» diyor.
Yani, «Bu kadar para karşılığı kilovat/saatlik enerji
alıp sattım» diyor. «.. ve bu sebeple TEK enterkonnekte sisteminden daha fazla elektrik satın alınmış
tır» diyerek, onu da inkâr etmiyor.
Bakın şu calibi dikkat hususa : Fiyatı da inkâr
etmiyor, niye çok kâr ettiğimi söylüyor. «Ancak, elek
trik tarifelerindeki yeni imkânlar sonucunda şirketi
mizin yatırımları için öngörülen kaynak, bu sene sağ
lanabilmiştir» diyor. Yani, «Devlet bize yeni im-
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kânlar yarattı, TEK 'bize yefli imkânlar yarattı, ihya
otti; bir senede, 1,2 milyar lira olan sermayemize,
17 küsur milyar lira kâr verdi» diyor.
ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Devle
tlini görevi 'bu.
AYHAN FIRAT ^Devamla) — Doğru, devletin
görevi bu arkadaşlar.
Muhterem arkadaşlarım, ÇEAŞ'ın, gerek dağıtım
alanında genlişilemesi, gerekse bölge ihtiyacının büyük
oranda artışı, önümüzdeki yıllarda şirketin kârını kat
layarak götürecektir. Muhterem arkadaşlarım, bölge
nin ihtiyacı bu sene 4,1 milyar kilovat saate varacak
tır; ÇEAŞ'ın bu seneki kârı da 40 milyarları geçecek
tir.
BAŞKAN — Sayın Fırat, 2 dakikalık süreniz kal
dı, konuşmanızı toparlayın, daha sonra tekrar 10 da
kika konuşma hakkınız var; çünkü arada bir grup
konuşmiası daha var.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Hay hay efendim.
Muhterem arkadaşlarım, biz parti olarak, ne özel
sektöre, ne de bu gi'bii kuruluşlara karşıyız; ama. elini
haksız yere devletlin kasasına daldırarak milyarları
-her ne surette olursa olsun- alınteri dökmeden, hiç
bir emek sarf etmeden kendi kasalarına indirenleri,
sütun sütun kamuoyuna aktarmaya ve yüce Meclise
getirmeye devam edeceğiz. Sayın baklan, bir konuş
masında bana burada «Getirmezseniz namertsiniz» de
di; ben mert olduğumu defaatle ispat ettim. (SHP sı
ralarından alkışlar) Sayın İçişleri Bakanı, bundan bir
ay kadar önce, yine bu kürsüden yaptığı konuşmada,
«ANAP Hükümeti zamanında rüşvet, 'iltimas ve hak
sız kazanç olmamıştır» demişti. Biz de diyoruz ki,
ANAP İktidarı dönemi, her güm misallerini boy boy
verdiğimiz, kendi yandaşlarınla haksız kredi ve ka
zanç ^sağlamaktan tutun da, rüşvetin de, iltimasın da,
haksız kazanç sağlamlanın da şimdiye kadar görülme
miş genişlik ve büyüklükte misalleriyle doludur. Bu
nu anlamak için, özür dilerim, gören olmak lazım,
halka kulak veren olmak lazım, bu raporlardan an
lıyor olmak lazım.
•Biir müddet önce ANAP İktidarının, düşen ma
den sahalarını nasıl kendi belediyelerine, daha sonra
'da onlar kanalıyla kendi yandaşlarına aktardıklarını
yüce Mecliste iarz etmiştim. Yine evvelsi gün burada,
İZDAŞ'ın sahibi olan İzmir 11 Başkanının, yine bir
kamu müessesti olan •ERDBMlR'ıin en az 1,4 mliiyar
lirasını, kemdi şirketine haksız !bir tasarrufla malettiği
hakkında Meclis araştırması açılmasını istemiştim.
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BAŞKAN
Sayın Fırat, lütfen toparlayın efendim.
AYHAN FİRAT (Devamla) — Şimdi de ÇEAŞ'
in, nasıl 1 yılda sermayesinin 5 katını kâr olarak sağ
ladığını Türk kamuoyuna ve yüce Meclise açıklıyo
rum. Bu, ANAP İktidarının tutumunu gösteren ne
ilk misaldir, ne de son misal olacaktır. Ancak, Türk
kamuoyuna açıklıkla belirtiyoruz ki, bunu yapanları
ve buna göz yumanları Türk halkının huzuruna he
sap vermek içlin muhakkak çıkartacağız. Bundan şüp
heniz olmasın. (SHP sıralarından alkışlar)
SABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sen kim
oluyorsun?
BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen toparlayın efen
dim.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, yukarıda izaha çailışıtığım durumların açıklığa
çıkarılması için, devlet kesesinden şirket ve holdingle
rin haksız yere milyarlarca lira kazanmalarının önlenebilmesi ve varsa sorumluların tespiti ile 'bu yağma
furyalarına 'bir son verilebilmesi ve (bu kürsüden ettiği
miz yeminin de gereğini yerine getirebilmemiz için,
«Anayasanın 97 ne i ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri gereğince, Türkiye çapında, bu konuları
kapsayacak ve neticelerini 'bir raporla tevsik edecek
bir Meclîs araştırmasının derhal açılmasında kamu ya
rarı ve ülke yararı vardır» diyoruz; o nedenle Mec
lis araştırması önergemizin desteklenmesiini arz edi
yor, yüce Meclise engin saygılar sunuyorum. (SHP
sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat.
Anavatan Partisi Grulbu adına (Sayın Kâmran Ka
raman, 'buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar.)
ANAP GRUBU ADINA KA'MRAN KARAMAN
(Hatay) — Sayın Başkan, muhterem millletvekilleri;
Sayın Ayhan ve 19 arkadaşının, Türkiye Elektrik
Kurumu ile Çukurova Elektrik Anonim Şirketi ara
sındaki elektrik enerjisi alış verişinde TEK'in zarara
uğratıldığı hakkında verdikleri Meclis araştırması açıl
ması önergesi üzerinde Anavatan Grubunun görüşünü
açıklayacağım. Bu konuşmam çok kısa olacaktır; ne
denini de konuşmamın sonunda söyleyeceğim.
Çukurova Elektrik Anonim Şirketi, yeni kurulmuş
'bir şirket değildir. Bunun statüsü 1953 yılından itiba
ren geçerlidir, 'bunun imtiyaz mukavelesi 1953 yılında
yapılmıştır ve 2002 yılına kadar da -yani 49 sene- ge
çerlidir. 1954 yılında da 'bir kanunla bu mukavele tas
dik edilmiş ve yürürlüğe konmuştur. Bu imtiyaz sa
ta —
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hası dahilinde; ki, bu imtiyaz sahasının biLahara genişletildiğini sayın bakan ve hatta Sayın Ayhan Fı
rat da izah ettiler...
AYHAN FIRAT (Malatya) — Siz genişlettiniz
beyefendi.
(KÂMRAN KARAMAN '{Devamla) — Biz geniş
lettik veya genişletmedik noktasına da gelleceğ'im.
'BAŞjKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım efendim.
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Çukurova
Elektrik Anonim Şirketi, bölgedeki enerji taşınmasını ve dağıtımını sağlayan bu yüksek gerilimdeki gerek trafo merkezlerinin, gerek iletim hatlarının işle
tilmesi yükümlülüğünü ve her türlü görevi yürütmek
tedir.

29.5.1986

O : 1

| bir enerji- kaybı olacaktır. Sonradan kurulup, bele
diye elektrik işletmelerinin Ibu görevini yüklenen Toroslar Elektrik Kuruluşunun sattığı 500 Kw'ye ka
dar olan enerjinin büyük bir kısmı aktif güçtür. Oysa
ki, şebekede bir sürü reaktif güç kaybı olmaktadır.
Aldığınız para aktif (güç parasıdır; reaktif güç parası
I nı almıyorsunuz. Bu nedenle, (bütün yörenin elektrik
I ihtiyacının karşilanması için enerji üretme imtiyazı
I verilen bu şirket, elbetteki bu işletme masraflarını,
yaptığı bu hizmetlerin karşılığını alacaktır. Bundan
d
I iha tabiî bir şey olamaz. Bu aldığı paraları da, ya
I pacağı yatırımlara yöneltecektir.

Aslında, biz parti olarak bu prensibi savunuyor ve
bunu her zaman söylüyoruz; Türkiye yararına olacak
I
yatırımlarda özel teşebbüsü destekleyeceğimizi her
zaman açık olarak 'beyan ediyoruz. 'Bununla 'ilgili
Çukurova Elektrik Anonim Şirketi, 1979 yılına
olan ve bu şekilde üretim yapabilecek şirketlere im
kadar, kendi imtiyaz sahası yöresinde satmış olduğu
kân
sağlayacak kanunuda çıkardık. Yalnız, bu sa
eldktrik enerjisi dışında, fazla olan enerjisini enterhaların tespiti için, pek tabiî- olarak, Devlet Planla
konnekte şebekeye vermiştir. 1979 yılından sonra, «böl
ma Teşkilatı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ge ihtiyacının artması nedeniyle, ihtiyacının fazlası,
ğının 'görüşleri de alınacak ve 'bu görüşlere göre de
TBK'e ait olan eriterkonnekte şebekeden karşılan
Bakanlar Kurulu bu imkânı verecektir. Türkiye bü
mıştır. Çukurova Eletkrik Anonim Şirketi, ürettiği
yümektedir,
(büyüyen Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşı
ve 1979 yılından itibarende eksiğini TEK'ten sağla
lamak zorundasınız; dar görüşlü bir zihniyetle, bü
dığı enerjiyi, İmtiyaz bölgesindeki alıcılara satmış
yüyen bu enerji ihtiyacını karşılayamazsınız. Aynaya
tır. Bunun 500 kw kadar olanı belediyeler tarafından
önden bakarsanız kendinizi görürsünüz, arkadan ba
satılmış, daha yüksek (güçteki enerji ise, doğrudan
karsanız bir şey (göremezsiniz; bakış tarzınızı değiştir
doğruya Çukurova Elektrik Anonim Şirketi tarafın
meniz lazımdır. Bu nedenle, yapılan iş gayet doğru
dan abone olarak alınmıştır. 1982 yılında, 2705 sa
dur ve hiçbir yanlış yoktur; yapılan bu hizmeti bu
yılı Kanun ile, (belediye ve köy elektrik şebekeleri
rada açıkça vurgulamak zorundayız.
TEİK'e devredil'miştir.
Eskiden, imtiyaz bölgesindeki elektrik şebekesini I
AYHAN FIRAT ^Malatya) — "insaf edin, insaf!..
işleten köy ve 'belediyeler, ihtiyacı olan enerjilerini
KAMARAN KARAMAN (Devamla) — Dolayısıy
şirketten almaktaydılar; bu şebekeler şimdi TEK'e j
la, bu tür şirketlerin -Kepez dahil- gerek enerji saha
devredilmiştir. Buna 'göre, enerjinin yörede imtiyaz
sında, gerek diğer sahalarda memleket yararına ya
hakkı verilen, hatta çok önceden verilmiş olan bu
pacakları çalışmaların daima destekçisi olacağız.
şirketten alınma zorunluluğu vardır.
I
Sayın Ayhan Fırat burada bir sürü rakamlar söy
Biz, İhtiyacımız olan 2,5 milyar kifovat/saat ener- I ledi; aslında o rakamlara ben teker teker cevap veri
jiyi nasıl ki enterkonnekte şebekemize (Bulgaristan'
rim ama, gerek görmüyorum. Neden gerek görmüyo
dan almak zorundaysak, şirket de, kendi yöresinde rum?.
üretilen enerji yetmediği için, TEK'ten almak duru
AYHAN FIRAT (Malatya) — Lütfen söyleyin.
mundadır. Bizim ürettiğimiz enerji arttığı zaman,
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Müsaade
'belki bizde 'Bulgaristan'a enerji göndereceğiz ve bu I ederseniz, neden gerek görmediğimi şimdi söyleyece
olacaktır da. Şimdi Bulgaristan'dan enerji almak zo- I ğim. Şu bir iki hafta içerisinde bir sürü araştırma
rundayız; çünkü eskiden, zamanında ve yerinde ted- I önergesi verilmektedir.
birler alınmamış ve bu durum doğmuştur.
J
AYHAN FİRAT (Malatya) — Meclisi tatile sok
Yörenin .ihtiyacı olan enerjiyi nereden alacaksınız? j mak istemeseydiniz gelmezdi.
Tabiî ki TEK'ten alacaksınız. (Bu enerjiyi tüketim I
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Niçin bun
yerlerine siz taşıyacaksınız. Bu taşıma hatlarının ba-. I ları zamanında vermediniz?.
'kimini, onarımını siz yapacaksınız. Taşımada ayrıca I
Lütfen sözümü kesmeyin efendim.
— 15
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BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyin
efendim.
KÂM'RAN KARAMAN (pevamla) — Eğer cid
dî ise, bunlar niçin zamanında verilmiyor?.
AYHAN FIRAT ^(Malatya) — Onu da izah ede
ceğim.
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Ben bunu
-hepiniz ilkokul 'kitaplarında okumuşsunuzdur- kurt
sürü ve çoban hikâyesine 'benzetiyorum. Eğer böyle
yaparsanız, yarın ileride vereceğiniz ciddi önergeleri
de, evvelkiler gibi sanıp, ciddiye almayacağız. Onun
'için lütfen, zamanında ve ciddî olarak önerge verin,
'biz de onları olumlu karşılayalım.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Bir tane misal gös
terin, bir tane.
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Bu ne
denle, hu önergeye Anavatan Partisi Grubu olarak
ret oyu vereceğiz.
Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar.)
ÖMER IKUŞHAN (Kars) — îkibuçuk senedir kaç
tanesini olumlu karşıladınız sayın konuşmacı?.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaman.
Grupları adına başka konuşmak isteyen var mı
efendim? Yok,
önerge sahibi olarak, 'buyurun Sayın Fırat. Konuşma süreniz 10 dakikadır efendim.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say
gıdeğer arkadaşlarımı; sayın aırkadaşım bana bir misal verseydi; «Şu yüce Mecliste 2,5 sene gibi geçen
bir zamanda şu araşıtnrma önergesinde haklıydınız,
kabul ettik» deseydi hiç olmazsa. Lütfen bu konuda
bir misal verin; siz bağlanmışsınız arkadaşım.
KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Araştırma
önergesini neden zamanında vermediniz?
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bakın, «Neden
zamanında getirmediniz?» diyor.
BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen şahıslara değil,
Meclise hitap ediniz 'efendim.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, neden böyle getirdim araşiti rma önergesini, açıklayayım.
Bu önergeleri hazırlamamız için zamana ihtiyacimiz vardı; ama apar topar, Meclisi cuma akşamı
tatile sokmaya kalktınız. Bu iki konu için, iki aydır
hu meselenin üzerindeyim; elimde done olmadan kürsüye çıikmam-. Şu kitabı elde etmek için 1 ay uğrastım. Bu, TEK'in kitabıdır ve TEK çıkaracaktı bu
kitabı; onun için bekledim.
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İkincisi; şu raporu bekledim. Bu da ÇEAŞ'ın raIı
jJ porudur; hu rapor da inkâr etmedi değindiğim ko
nuları.
Ij
Üçüncü olarak arkadaşlar; bu müessesede çalıI şan. insanlar da bunu inkâr etmiyorlar; elimde deII lilleri var.
KÂ'MRAN KARAMAN (Hatay) — Onları "biII liyoruz.
'BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşII
II mayalım.
Devam edin Sayın Fırat.
II
AYHAN FIRAT (Devamla) — Onun için buraII ya, hu şekilde, kimseyi tatmin etmeyen, bilgiden
I uzak, son derece yapısal konuşmalarla çıkmayın
II istirham ediyorum.
KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Sana buniI lan öğretiriz.
BAŞKAN — Lütfen efendim.
I
I
Sayın Fırat, karşılıklı (konuşmayalım efendim.

I
I
II
I
II

AYHAN FIRAT (Devamla) — Ben, konuşmamı
yapıyorum efendim.
BAŞKAN — Siz konuşmanıza devam edin efendim.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arkadaşlarıım, enerjisi kâfi gelmeyen bu şirketin sahasını
niye hâlâ büyütüyorsunuz? TEK'den alıp, sattırıyorsunuz; hunu hangi vicdan kabul eder? Hidroelektrik
santralında ürettiği 800 milyon kilovat/saat enerjiden, kilovat/saatinden 10 lira kâr etse 8 milyar eder.
Fuel-oil santralında bunun maliyeti 45 Jiraidır. Hopa
Santralının durumu burada; hu kitabı onun için heklediım; yalnız yakıt masrafı 32 lira. Mersin'de Çukurova Santralı, «Yalnız yalkıt masrafım 30 lira» diyor. Diğerlerini de hesaba Ikatarsanız, 40 lirayı geçlyor. Bunu 30 liradan satıp kâr edebilir mi? Zarar
ediyor. Hidroelektrik kârını bunun zararına koyduğunuz zaman, bu şirket ya 1 milyar veya 1,5-2 milyar
kâr eder. Demin de arz ettiğim gibi, diğer kârı TEK'
in sırtından çıkmıştır. Daha doğrusu, ıtüyü bitmemiş
yetimin hakkından çıkmıştır. Konuyu bilen değerli
arkadaşlarım, burada haslarını sallayaraik tasdik ediyorlar, Değerli arkadaşlarım, burada sesinizi çikaramıyorsunuz; grubunuza gidin, orada hesap sorun.

II
II
II
II
II
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
istanbul'da Ambarlı Fuel-oil santralında ürettiğiII
I| miz enerjinin ikilovat/saaıtinde yakıt masrafı 33 liıraII dır, maliyeti ise 40 küsur liradır.
KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Doğru.
I
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bu üretilen enerI
I jiyi alıyor, ÇEAŞ'a 20 liradan veriyor; «Al bunu
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'halikı ve TEK'i kazıkla» diyıe. Ben 40 liradan ürete
ceğim; paçal yapıp 20 liradan vereceğim, o tekrar
35 liradan TEK'e satacak... Dünyanın neresinde bu
görülmüştür, 'bu nasıl özel sektördür?
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Nas
rettin 'Hoca ticareti.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Kimindir bu şir
ket?.. Akbank'ın, Türk Ticaret Bankasının, Sabancı'
nın şunun bunun... Yazık, günah değil mi? Artık ye
ter!... (SHP sır alarmdan «JBravo» sesleri, alkışlar)
MUSTAFA KEMAL TOGAY (İsparta) — Bul
garistan'dan 'alıyorsun...
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bulgardan da
alıyorsun; bu akılla siz daha çok alırsınız.
•BAŞKAN — Lütfen efendim 'müdahale etme
yin.
MUSTAFA KEMAL TOGAY (İsparta) — Rus
ya'dan alalıım.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Alıyorsun, alı
yorsun...
'Bakın, size göre Türkiye'de tüketim yüzde 12 art
tı; işte hakin TEK ne diyor, sizi yalanılıyor, «Tüke
tim yüzde 12 artmadı, yüzde 9 arttı» diyor. Bu kita
bı onun için 'bekledim; sizin yalanınızı meydana çı
kartıyor. (ANAP sıralarından, «Yalancı sensin» ses
leri, gürültüler)
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, karşı
lıklı (konuşmayalım.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bu konuda ve ihir
ihracat konusunda 'bir Meclis araştırması getirdik.
Muhterem ankadaşlartm, ben burada konuşurken
zaman zaman sinirleniyorum, ANAP'lr arkadaşlarım
bana, «Ağabey, sinirlenme, güzel İzah ediyorsun, ko
nulara hakikaten hâkimisin, ama sinirılenlyorsun; el
hareketi yapma» diyorlar; yapmamaya dikkat edi
yorum, sinirlendİği'm yerde sesimi kesiyorum; ama isV.
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ıtinham ediyorum; Allah rızası için siz de bir gün
deyin; 'ben mileltvekilliiğinden istifa etmezsem namus
suzum; çıkarın şunu ağzınızdan. (SHP sıralarından,
«Bravo» sesleri, alkışlar) Ama sizin bakanınız, dün
burada yarı, beline kadar sarkarak, bir meydan po
litikacısı gibi, Meclise saldırıyor; demiyorsunuz ki,
«Sayın 'Bakanım, size böyle konuşmak yaraşmaz».
Yalnız 'muhalefet partisi,. ımllietvekilıi Ayhan Fırat,
«Elini 'böyle yaptı» diye, «Ağabey, elini öyle yapma
ağa!bey hızlı konuşma» diyorsunuz, ama kendi ba
kanınızı görmüyorsunuz.
MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Bir özelliği
miz mi var; kimse size «ağabey» demez.
IBAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin.
MEHMET ÖZDEMIÜR (Elazığ) — Siz© kim «ağa
bey» demiş?
AYHAN FIRAT (Devamla) — Arkadaşım, sen,
akrabalarının tayiniyle millî hale geldin; sus.
BAŞKAN — Lütfen'efendim...
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, dün 'burada, «Aziz mübarek: gün» dendi, ben
ondan ötürü, «ayıp» dedim. Onlar 'kadar, en az o
vecibelere hiz de riayet ediyoruz; tatma'm mı?..
MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Hak etmediğin
saygıyı kimse sana göstermez; yalan söyleme.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Ama 'biz bunu
söylemiyoruz; şimdi kendilerine söylüyorum; «Aziz
mübarek gün» diyorlarsa, gelin 'bunda tüyü bitmemiş
yetim hakkı vardır, aziz mübarek günün hatırına
elinizi kaldırın da, kimin ne yediğini görelim.
Hepinize saygılar sunarım. (SOP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat.
'Meclis araştırma önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır.
'Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... 'önerge kabul edilmemiştir.

İKANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teş
vik Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/772) (S. Sayısı: 454) (1)
BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» bölü
müne geçiyoruz.
(1) 454 S. Sayılı Basmayan 28.5.1986 Tarihli
111 inci Birleşim Tutanağına eklidir.

'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Ka
nunu Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden
devam ediyoruz.
Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır.
Geçen birleşimde 'tasarının 8 inci maddesine ka
dar görüşülmüş ve kabul edilmişti, şimdi 8 inci mad
deyi okutuyorum :
Vakfın gelirleri
MADDE 8. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
ma Vakıflarının gelirleri;
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a) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik
Fonundan aktarılacak miktardan,
b) Mahallî tdare bütçelerinden % 2 oranında
ayrılacak paydan, (Köyler hariç)
c) Her nevi fitre, zekât, bağış (Vatandaşlarca
bağışlanacak kurban derileri dahil), teberru ve yar
dımlardan,
d) İşletme ve iştiraklerden elde edilecek gelir
lerden,
e) Diğer gelirlerden,
Teşekkül eder.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?..
SHP Grubu adına Sayın Bayezit, şahısları adına
Sayın Vural Arıkan, Sayın Nuri Üzel söz istemişler
dir.
SHP Grubu adına Sayın Bayezit, buyurun.
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; her türlü denetimden uzak, fiilî denetimden
uzak, gerçek denetimden uzak bir fon ve o fonu har
cayacak vakıflar... Niçin «Gerçek denetimden uzak»
diyorum? Maddede, vakıfların denetim mekanizması
gösterilmeli; gerekçede de yok. Ancak, sayın bakanın
ve iktidar sözcülerinin açıklamalarında, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün, genel hükümler çerçevesinde bu
na yetkili olduğu söylendi. Fiilen bu mümkün değil
arkadaşlar.
Biliyorsunuz, Vakıflar Kanununa göre iki tür va
kıf vardır; mazbut vakıflar, mülhak vakıflar. Vakıf
lar Genel Müdürlüğü ve müfettişleri bu vakıfları de
netlerler. Acaba bu kanunla kurulan vakıf mazbut
vakıf mıdır, mülhak vakıf mıdır? İkisi de değildir ve
hukukî bir deyimi yakıştırmak gerekirse, şibh vakıf
tır. Bu itibarla, Vakıflar Genel Müdürlüğünün huku
kî açıdan denetleme yetkisinin şüphe götüreceği kanı
sındayım. Ancak, önemli değil, fiilen bu denetleme
yapılabilecek midir?
Muhterem arkadaşlarım, bugün 700 küsur ünite
de - kanun tasarısı kabul edildikten sonra - kura
cağınız ve 500 milyarın üstünde bir parayı sarf ede
cek bir mekanizmayı, bir sistemi Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne denetleteceksiniz. Bu kadar geniş, bu ka
dar vâsi bir sahayı ve bu kadar geniş bir harcama
ortamını denetleyecek eleman, imkân ve gün nerede?
Bu itibarla, bu fonun harcanmasının denetimi fiilen
de mümkün değildir.
Kabul edilen maddeye göre. fonun kendisi dene
timsizdir arkadaşlar. «Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulu bu fonu denetliyor» denildi, madde o
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şekilde geçti. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu kimi denetliyor, hangi parayı denetliyor? Bu fon,
adı fon olmasına karşın, idaresinin olmaması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Başbakan adına açılan cari bir hesaptır; adı fondur bunun. Denetlemesini kim yapacak? Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu. Bu kurulla ilgili Kanun Hükmünde Kararnameye bakıyoruz :
«3 üncü Madde — Başbakanlığa bağlı bir kuru-
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4 üncü Madde — Kanunda yazılı olanlar dışında, Başbakanın görevlendireceği hususları denetleme.
11 inci Madde — Kurul Başkanının atanması,
Başbakanın veya Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı veya ilgili Devlet Bakanının teklifi ile Bakan1ar Kurulunca,
Üyelerin atanması : Bunların yarısının atanması
yine bunların teklifi ile Bakanlar Kurutunca; diğer
yarısı, üyeler kurulunun teklifiyle, başdenetçilerden
yine Bakanlar Kurulunca.» diyor. Yani öyle bir kurul ki bu fonu denetleyecek kurul, fonu harcayacak
Başbakanı denetleyecek. Kurul, atayan makamı denetliyor; gayet acayip bir denetleme sistemi var.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
j
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
j

Bu kurulun bütçe ve kesinhesabının onaylanması,
yine Bakanlar Kurulunca yapılıyor. İlave iş ve hizmet yapma yasağından kurulun bazı üyelerinin istisna kılınması yetkisi, yine Başbakana veriliyor; yani,
ne fonun denetimi, ne fonun harcanmasının denetimi.
Muhterem arkadaşlarım, her şeye kadiri mutlak
değilsiniz; «Demokraside dengeler vardır» diye her
zaman söylüyoruz, Meclis çoğunluğunun oylarından
daha ağır denge vardır. Türkiye demokrasisinde; Anayasa Mahkemesi vardır, ondan önce Sayın Cumhurbaşkanı vardır. Sayın Cumhurbaşkanının, 500 milyar lık bir meblağı, bir cari hesabı fiilen denetimsiz tutan
bu yasayı, muhakkak ki çok ince bir süzgeçten geçireceğine inanıyoruz.
Muhterem arkadia'şllarım, hatırlayacaksınız; bu yasa tasarısıylla büyük bir sosyal ad'aüet gerçekleştirilmesi ve 'kullanılan deyimlerle «gelir dağılımını tevzi
sistem» - tabiri aynen tekrarlıyorum; bu tabir yanlıştır, tabir benim değildir, tasarıdan aynen alarak
söyledim - iddialarıyla bir yasa tasarısı getiriyorsunuz ve dün uzun münakaşalarını yaptığımız sistemi
kuruyorsunuz... Ben, şimdi sayın hükümete ve Sayın Tınaz Titiz'e soruyorum; geçen sene büyük bir
iyiniyet ve girişimle bir İş Vakfı kurmaya kalktınız.
Tasvip edeceğimiz, yanında olduğumuz bir girişimdi,
üreticiydi, yaratıcıydı ve sosyal güvenceleri vardı,

18 —

T. B. M. M.

B : 112

sosyal adalete uygundu; Sayın Tınaz Titiz, o İş Vakfi ne oldu? Bu 500 milyarın 100 milyarını o vakfa
alamadınız mı?
Muhterem arikadaşlarım, hu iki hususun değerlendirilmesi de, dün vurguladığımız çelişkilerden bir
tanesini teşkil ediyor. Önemli 'bir nokta da - ki bu
hususta önergemiz var - tasarının 8 inci maddesinin
(c) fılkrasıdır; «(Her nevi fitre, zekât, bağış (Vatandaşlarca hağışilanacak kurban derileri dahil» diyor Bunlar, biliyorsunuz Hava .Kurumunun gelirleridir, Hava Kurumu bu gelirleri toplar ve safi hâsılatı Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Diyanet Vakfı arasında taksim eder. Kasıtlı olarak hu madde getirilmek
suretiyle ve Bütçe Komisyonunda kasıtlı olarak kurban derileri buna ithal edilmek suretiyle, Büyük Atatürk'ün kurduğu bir kurum, Türk gencine hizmet
eden 'bir Ikurum, fiiliyattan silinmek istenmiştir. Butün sağ iktidarlar, altını çizerek söylüyorum, bütün
sağ iktidarlar 'bilinçli bir şekilde Atatürk'ün' bu topluma getirdiği çağdaş müesseseleri yok etmek yarışındadırlar; ANAP de en son hissesini bununla almak istemektedir.
Muhterem arkadaşlarım, bu tasarının komisyonda
görüşülmesi sırasında yaşanılan bir tabloyu zabıtlara geçmesi bakımından tekrarlamak istiyorum.
İçtüzüğümüzün 31 inci maddesi, komisyonlarda
uzman dinlenmesine imkân vermektedir. Türk Hava
'Kurumunun Genel Başkam - ki, bir tümgeneraldir - bu konuda bilgi vermek için komisyona gelmistir. Türk Hava Kurumu hükümete bağlı olmayan bir teşekküldür. Biz, sayın bakanın bu konuda
bilgili olmadığını ve hükümetin bilgili olamayacağını ileri sürereîk, Türk Hava Kurumu 'Genel Başkanının uzman olarak dinlenmesini istedik. Oturumun
açılışında Başkanlık Divanı bunu tasvip etti ve o
tümgeneral arkadaşımız geldi
komisyona oturdu.
Maddeye sıra geldiğinde, Tüflk Hava Kurumunun
bize teknik bilgi vermesini istediğimizde, sayın bakanın işareti ve pusulasıyla...
ıDEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — Yalan söylüyorsunuz Sayın Bayezit.
M. TURAN BAYEZİT .(Devamla) -^ Hüküme
tin bunu is'tememesiyle...
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Teıkirdağ) — Yalan söylüyorsun.
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Hüküme
tin bunu istememesiyle, Divan Başkanı ilk kararını
kaldırdı, oylama yaptırdı ve o tümgeneral arkadaşımızın komisyonda izahat vermesi önlendi. Neden
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(korktunuz, neden çekindiniz? Türk Hava Kurumu
Başkanı, orada bize hangi bilgiyi verecekti? Teknik
bilgi verecekti; niçin dinlemediniz? Ortaya şu çıkaçaktı: Türk Hava Kurumunun, fitre, zekât ve kurban derilerinden elde ettiği net 'gelir 7 milyar liradır.
500 milyarın içeri'sinde 7 milyar lira, ummanda bir
katredir. O halde, şu tasarıda Tünk Hava Kurumunun gelirlerini 8 inci maddeye ithal etmek suretiyle,
demin bilerek söylediğim bir konuyu, Atatürk'ün
eserlerini kıyısından, köşesinden, merkezinden tah<rip etmek görevinizi yerine getirmiş oluyorsunuz.
Muhterem milletvekilleri, inancımızı tekrarlayarak sözlerime son veriyorum. Denetimsiz bir fonun, denetimsiz bir cari hesabın, denetimsiz bir şibh
vakfın yasalaşmasına Sayın
Cumhurbaşkanımızın
izin vermeyeceğine inancımızı muhafaza
ediyoruz
ve yüce heyete saygılar sunuyoruz.
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit.
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 'Sayın Başkan, sataşma vardır, yalan ifade vardır; düzeltmek istiyorum.
BAŞKAN — Madde üzerinde hükümetin söz haikki var, buyurum efendim.
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — Bütün konuşmalar "bittikten sonra, hükümet adına son sözü istiyorum.
BAŞKAN — Şahsı adına, buyurun Sayın Vural
Arıkan.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Grup adına mı?
VURAL ARIKAN (tzmir) — Eylülden itibaren
grup adına olacak efendim; tatile girdiğimiz için söylüyorum./
- ' '
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Hangi gruba gideceksiniz?
MAHMUT KARABULUT (Sivas) — Doğru Yol
Partisine mi?
VURAL ARIKAN (Devamla) — Bekleyin, gönün,:
IBAŞKAN — Lütfen efendim.
'Buyurun Sayın Arı'kan.
(VURAL ARIKAN (Devamla) — Sayın Başikan,
değerli milletvekilleri; 'önce bir tereddütümü izah etmek istiyorum. Biraz önce konuşan arkadaşımız da
belirtti, Türk Hava Kurumunun gelirleri bu yasayla alınmış oluyor. Halbuki, bu konuda bir yasa var;
yasa, «(Kurban derisi, bağırsak, fitre ve zekât zarfı
dağıtmak suretiyle yardım toplama yetkisi Türk Hava Kurumuna aittir» der. Bu tasarıya bakıyorum,
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o kanunun ilga edildiğine, kaldırıldığına dair bir
hüküm yok. Filvaki, hükümet «yetki aldım» diyor;
ama .kanunları değiştirmek ve kaldırmak görevi mün
hasıran parlamentoya aittir; Bakanlar Kurulu kara
rıyla bir kanunu değiştiremezisiniz, kaldıramazsınız.
Kaldırırsanız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin hak
larını gasp etmiş olursunuz. Buna açıklık getirin;
'bir önerge verin, buna ilave edin ve kaldırın.
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Var,
o var.
VURAL ARIKAN (Devamla) — Hukuka say
gılı olalım. Birinci konu bu.
Geliyorum ikinci konuya: Gelirlerin elde edilme
si ve gelirlerin harcanması, bütçeler ortaya çıktığın
dan beri denetime tabidir. Denetim uzuvları çeşit
lidir; parlamento da denetim uzvu olarak bunla
rın içerisindedir. Burada, arkadaşımın belirttiği gi
bi, bir denetim söz konusu değil; bu da aydınlığa
kavuşmalii
ıHatta, ben şunu söyleyeceğim; Sayın Başbakan
hasında gayet rahatlıkla övünüyor, diyor ki «Bakın.
biz bu fon kanununu da yeni getirdik.» Halbuki, fi
kir yeni değil. Bu fikrin Türkiye'de ortaya atılması
1977 seçimleri sırasındadır; ortaya atan, Millî Sela
met Partisinden Fehiırı Adak'tır. Radyoda yaptığı
konuşmada bunu dile getirmiştir, size tarihini de ve
riyorum. Bakınız, aynen şöyle; 31 Mayıs 1977 tarih
li Millî Gazeteyi okuyunuz: «Güçsüzlere, bazı ih
tiyaç gruplarına muayyen miktarda gelir sağlamak
üzere bütçeye fon koyacağız» diyor. Onlar dahi büt
çe dışına çıkmayı düşünmemişlerdir, siz de çıkma
yın arkadaşlarım.
Saygılar sunarım. (SHP, HDP, DYP ve bağım
sızlar sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan.
Şahsı adına Sayın Nuri Üzel, buyurun.
İM. NÎURİÎ ÜZEL .(Eskişehir) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım; şu kadar [küçücük, basit tek
nik mevzular bu Yüce Meclisimizde konuşulurken
niye bize bu kadar güçlük çıkarıyor ve bunlar ta
mir edilemiyor 'bir türlü anlayamıyoruz.
Değerli arkadaşlarım, 4 üncü maddeyle fonun ge
lirlerini tespit ettik, 5 inci maddeyle bu fonun ça
lışma usul ve esaslarıyla, hu toplanacak kaynakla
rın vakıflara dağıtılacağının, kimin tarafından yapı
lacağı belli olmayan bir yönetmelilkle tespit edilece
ğini ortaya koyduk, 7 nci maddeyle vakıflar kurul
du, mütevelli heyet teşekkül etti ve 8 inoi maddeyle
de, bu defa vakıfların gelirleri ortaya koyuldu ve
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sonuç olarak gelir kısmı ne şekilde oluşuyor belir
lendi de, aslında yardımlaşma ve dayanışmaya taal
lûk edecek tüm masraf ve giderlerin hangi kriterler
den, kıstaslardan oluştuğu kanun tasarısında şimdiye
kadar yer almadı, bundan sonra da yok. Yapılacak
yardımların neler , olduğu «Amaç» maddesinde en
geniş manasıyla, «Kapsam» maddesinde daha daral
tılmış ve sadece para yardımını içine alacak şekil
de yer alıyor ve nihayet burada da, bu gelirlerin va
kıflardan nerelere, nasıl gideceği kıstasları, esasları
yok. Hükümetin teklif ettiği metinde, «Vakfın ge
lirlerinin dağılımının usul ve esasları Vakıf Senedin
de tespit edilir» denmektedir. Bu maddenin Plan
ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde, işte bu
son fıkra kaldırılmıştır. Vakıf gelirlerinin dağılımı
na ait usul ve esaslar, hükümet tarafından vakıf
senedinde belirtilmeye bırakılmış. Bu dağılmanın,
fonun çalışma usul ve esasları içinde düzenlenebile
cek yönetmeliğe de geçmesi mümkün - ki, biz onu
daha çok tüzükte müdafaa ediyoruz - fakat aslın
da bu gelirlerin dağılımına ait hükümetin teklif et
tiği fıkranın, Plan ve Bütçe Komisyonunda neden
kaldırıldığı bir türlü anlaşılmış değil ve bu artıik boş
lukta kalmıştır. Hükümetin teklif ettiği daha doğ
rudur, yerindedir ve isabetlidir; ama Plan ve Büt
çe Komisyonu acaba bunu unuttu mu veya neden
koymadı? Kaldı ki, Plan ve Bütçe Komisyonunun bu
bu maddeye ait raporunda da buna hiç değinilmemiş,
yani bu fıkranın kaldırıldığı da belirtilmemiş, dola
yısıyla neden kaldırıldığı da belirtilmemiş. Şu hal
de, bu vakıfların gelirlerinin dağılımında asıl önem
li olan ve bilinmesi lazım gelen esasların, usullerin ne
ler olabileceğine; sadece malî olarak, yani aynî ve
nakdî şekliyle yapılacak bu yardımların neler ola
bileceğine dair tasan boşluktadır, bunu bilemiyo
ruz.
- Bu vakıflar kurulacak ve mal iktisap edecekler.
Bilindiği üzere, vakıfların gayrimenkulleri, iktisabı
müruruzamana tabi değildir. Vakıfların malları, an
cak mahkemelerde açılacak ve alınacak yargı karar
larıyla üzerinde tasarruf yürütülebilen mallardır. Öy
le ise, bunlann kendi mallarının idaresi konusunda
acaba ne olacak? Valkrf senedi konusu Plan ve Büt
çe Komisyonundaki metinde kaldırıldığına göre,
bunlar acaba nasıl halledilecek?
Arkadaşlarım, bu tasarı, maalesef bir metalürji
mühendisinin izabe fırınında maden eritmesi gibi de
ğildir. Tasarı, son derece noksandır; bir daha söz al
mak imkânı olmayacaktır, bu ınoksanlıklarla ve asıl
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sosyal yardımlaşmanın ruhsal taraftarıyla bütün ce
miyete yaygın bir teşkilat haline getirilmesine im
kân vermediği gibi, bir noksanlıkla hazırlandığı için,
kanun tasarısına menfi oy vereceğimi de saygılarım
la arz ederim. (SOP sıralarından alkışlar)
iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel.
'Buyurun Sayın Bakan.
(DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu
tasarının Meclisimizde görüşülmesi sırasında arkadaş
lar, önceden bazı nahjoş girişimlerde bulunacaklarını
ifade .ettikleri için, Bütçe ve Plan Komisyonunda
ki görüşmelerin tutanaklarını getirdim. Kim yalan
söylüyor; onu âspat etmek için tutanaklardan aynen
okuyorum.
Tasarının görüşülmesine başlar başlamaz Sayın
Bayazit söz alıyorlar, «Fitre, zekât, her türlü bağış
Türk Hava Kurumunun gelirlerini teşkil eder. Bu iti
barla» diyor ve aynen sözlerini okuyorum: «Kanım
ca ve yüksek komisyonun da bunu kabul edeceği
inancındayım. Bu Kanunun
müzakeresi sırasında
Türk Hava Kurumu yetkililerinin uzman olarak ko
misyonumuzda bulunmasında ve bizi aydınlatmala
rında büyük yarar var. Ben, yüksek komisyonun, bu
rada bulunan Türk Hava Kurumu Genel Müdürü ar
kadaşımızı uzman olarak bulundurmasını ve dinle
mesini teklif ediyorum» diyor. Başkan teşekkür edi
yor ve aynen şunu söylüyor: «'Değerli arkadaşlarım,
komisyon üyeleri dışında, uzman arkadaşlarımızın,
komisyonda gerek görüldüğü hallerde, yine sayın
üyelerin isteği doğrultusunda söz almaları mümkün
dür. İlgili madde geldiğinde, sayın üye arkadaşla
rımız arzu ettikten takdirde, uzman arkadaşımızın
konuşması mümkün olur.» Size, «Evet, söz verece
ğim» diye bir şey söylememiştir Sayın Başkan.
İkincisi!: 'Maddenin görüşülmesine sıra gelmiş
tir; yine Sayın Bayezit İsrarla «Sayın Başkan, bi
zim bu maddedeki endişemiz (c) fıkrasındaydı. Mü
teaddit defalar dile getirdik, Türk Hava Kurumu
hükümete bağlı bir kuruluş değildir, dolayısıyla, yi
ne uzman arkadaşın dinlenmesini istiyoruz» dedi ve
bu arada Başkan, «Sayın arkadaşlarım, bir hususa
açıklık getirmek istiyorum; komisyon her zaman dı
şarıdan gelen 'teknik arkadaşlardan bilgi alabilir;
ancak bu, komisyonun kararı ile olur. O bakımdan
Türk Hava Kurumu Genel Müdürü arkadaşımızın
bilgi verme hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul
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edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir»
dedi ve ıbu zabıtlarda var.
ISayın Bayezit, burada itham ettiniz, yalan söy
lediniz, itiraf ediniz. Grubumuzun Plan ve Bütçe
Komisyonu üyeleri işte buradalar; hiçbirisine o sa
yın başkanın, ne sebeple veya bizim dışımızda gelip
gelmediği hususunda bir şey söylemiş miyim? Hat
ta Plan ve Bütçe Komisyonundaki tartışma ve görüş
me bittikten sonra, arkadaşlarımın - birçoğu gelmiş
tir; «Hakikaten Paşa veya Başkan buraya böyle ken
diliğinden, Sayın Bayezit'in taktikleriyle mi geldi?»
diye bana sormuşlardır, ben de «bilemiyorum» de
mişimdir. Bunun için, böylesi ispat edemeyeceğiniz
konulara tevessül etmeyiniz.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Niçin kabul edil
memiş Sayın Balkan, fikrinizi beyan eder misiniz?
(BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayım.
DEVLET BAKANİ AHMET KARAEVLt (De
vamla) — ©en mi etmedim efendim? Sayın komis
yon etmemiş, bana ne. Ben 'bir görüş bildirmiş mi
yim? Komisyon kabul etmemiş.
Sonra bana soruyorlar - o kısmı okumak iste
miyorum - «Efendim siz niye açıklıyorsunuz?» diye,
ben de diyorum ki; «Kfendhn, ben görüşümü açık
lıyorum, söz almamasının benimle ilgisi yok, ko
misyonunuz karar verdi, bana niye soruyorsunuz?»
Bunu orada dedim. Yani, illa böyle madde madde
okuyup mu anlatacağız, anlayamadım.
Şimdi gelelim Sayın Vural Arıkan'ın sözlerime:
Sayın Vural Arıkan galiba biraz çabuk unutuyor
lar; 1984 yılı Martından Ağustosuna kadar bu kür
süden çok büyük mücadelelerle, - aynen böyle dos
yalar olarak - «Muhterem arkadaşlarım - o çelebi ve has
bî tutumuyla - görüyorsunuz, geçmişte de yüzlerce fon
sıkmış, niye bu fonlara karşısınız?» demişlerdir ve
doğru da demişlerdir. O fon çıkmıştır. Nedir o?
Konut Fonu. Ne olmuş Konut Fonunda?,..
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) —
Bir tanesi için demiş, 100 tanesi için dememiş ya.
(DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Bakın, bütçede konut meselesine doğru
teşhis konmuş, «(Kapatılması gereken bir yara» den
miş, 1981 yılında bütçeden her sene yüzde 5 kaynak
transferi öngörülmüş. Ne olmuş? 150 milyar lira ve
rilmesi öngörülürken, ancak üç yılda 25 milyar veri-
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lebilmiş ve biz, sizin de o zamanki 'büyük katkıla
rınızla, Toplu Konut Fonunu çıkarmışız. Ne olmuş?
1,5 yılda 320 milyar lirayı aşan bir kaynak oluştur
muşuz, hem de karaborsanın, yeraltı teşkilatının be
lini kırarak, orta halliye oradan konut kredisi ver
mişizdir. Bu fondan 250 bin konuta kredi vermişiz;
bunların 100 binden fazlası bitmiş durumdadır. De
mek ki doğru iş yapmışız. Hâlâ bütçeye sığınmanın
anlamı ne, onu anlayamadım. Açık veren bütçelerle
bu işleri halledemeyeceğimizi de söyleyen sizsiniz...
MUSA ÖĞÜN (Kars) — Siz bütçeden anlamı
yorsunuz, bütçeyi bilmiyorsunuz.
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Bu bakımdan, insanlar söyledikleriyle, geç
mişte savunduklarını...
CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Bütçeyi kaldırın,
fonlarla idare edin efendim.
BAŞKAN — Lütfen efendim...
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Efendim, bütçe ayrı bir konudur; biz
'bunlarla meseleyi çözdüğümüzü söylüyoruz, işte adı
na «Konut Fonu, Kamu Ortaklığı Fonu, Millî Sa
vunma Fonudur» diyoruz...
IBAŞKAN — Sayın Bakan...
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — CK zaman büt
çeyi kötüleyerek yapmayın, devlet bütçesi kötüle
yerek yapılmaz.
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Bütçeyi kötüleyerek yapmıyorum, açık olan
bir şey...
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim.
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın
iBaşkan, sayın bakan şahısla ilgili konuşuyor, mü
dahale etmiyorsunuz.
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Türık Hava Kurumunun gelirleriyle il
gili olarak da.biz, aynen komisyonda söylediklerimi
zi burada da Söylüyoruz ve ayrıca bu hususta bir
önerge de zannediyorum verilecektir. Biz şunu ifade
ettik: Türk Hava Kurumu, Türkiye'de verilen fit
re, zekât ve kurban derisinin tamamını toplama im
kânıma sahip değildir. Kurum, şu anda Türkiye'de
kurban derisinin ancak yüzde 10'unu toplamakta
dır, onun da ne kadarını topladığı belli değildir. Fit
re ve zekât meselesi de böyledir; çünkü fitrenin yüz
de 1 'ini bile topladığını zannetmiyorum. Aynı ışey
zekât konusunda da geçerlidir; çünkü bunlar ihtiya
rî hâdiselerdir, vatandaşın elinden zorla alamazsınız.
Kaldı ki, siz burada «Bu bir kanundur, buraya fit
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re, zekât ve kurban derisini yardım olarak koyarsa
nız, Türk Hava Kurumu hiç yardım toplayamaz,
çünkü o tüzükle topluyor» dediniz. Hayır, kurumun
yardım toplama kanunu vardır, ona göre topluyor;
ama Türk Hava Kurumu hakikaten geçmişte toplu
ma büyük faydalar sağlamıştır, bundan sonra da
faydalar sağlayacağına inandığımız diğer kuruluşla
rı da düşünecek bir önergeye katılacağımızı ifade
ediyorum.
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan, söz istiyorum.
İBAŞKAN — Madde üzerindeki konuşmalar bitti
efendim.
M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) —
Sayın bakanın konuşmasından sonra söz istiyorum.
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, sa
taşma var, söz istiyorum.
BAŞKAN — Hangi konuda sataşma var Sayın
Arıkan?
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın balkan be
nim yazdıklarımı anlayamadığı için, «Eski davra
nışıyla şimdiki tutumu arasında fark var» diyor;
lütfen tarafigirane davranmayın ve bana söz verin
Sayın Başkan.;
'BAŞKAN — Tarafsızlığımıza hiç şüphe yok
efendim.
VURAL ARIKAN (İzmir) — Açık sataşma var
dır, söz istiyorum; fonları anlatacağım.
(BAŞKAN — Buyurun. (Alkışlar)
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; bu fon olayı ortaya geldiği za
man, biliyorsunuz ben hasbelkader - Sayın Başba
kanımızın sevdiği deyimle - Maliye Bakanıydım ve.
bunları savunmak durumundaydım...
H. FEORİ ALPASLAN (Ağrı) — İnanıyor muy
dunuz?
VURAL ARIKAN ı(Devamla) — İnanarak... Mü
saade buyurun, dinleyin.
H. PECRIÎ ALPASLAN (Ağrı) — inanarak mı
söylediniz?
VURAL ARIKAN (Devamla) — Müsaade bu
yurun, müsaade buyurun.| 'Biraz okusanız, farkedersiniz 'buntları.
Fon nedir diye, fonları araştırmaya kalktım; esa
sen Köprü Satış Kanunu dolayısıyla kamuoyunu ha
zırlatmak istiyordum ve o zaman Cumhuriyet Gaze
tesinde de bunu yazdım. (ANAP şuralarından «Niye
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Cumhuriyette yazdın?» sesleri) Hürriyet'te de, Milliyet'te de, Teroümanda'-da yazdım; olay bu, bu ka
dar ıbasiıt. (ANAP sıralarından gülüşmeler)
BAŞKAN — Lütfen efendim...
VURAL ARIKAN (Devamla) — Şimdi, Devlet
Planlama Teşkilatının fonlar hakkında bir beyaz ki
tabı var; fonların sadece kuruluşunu veriyor. O da
yetmedi, Türkiye'deki ilik kuruluşuna indim; 'bunun
ilik kuruluşu 193-6'iı yıllara rastlıyor ve o ilk yazım,
tespit yazısıdır. Çok çeşitliliği görülen fonlarla ilgili
olarak, şu hususları araştırdıım : Fonlar ne zaman
haşlamış, denetimi nasıl olmuş, gelirleri ve harcama
sı nasıl oluyor konularında tespitler yaptım. Bir de,
fonların Anayasaya uygunluğu hiç araştırılmamıştır.
Ben, Anayasaya -uygunluğunu da araştırdım, açık ol
mamasına rağmen, Anayasaya uygunluğunu da tespit
©Mim ve o yazıda da 'belirttim, burada da söyledim.
Toplu îKonut Fonunun müzakeresi sırasında, Sayın
Başbakanımıza ıda işaret etmek suretiyle -zabıtlarda
mevcuttur- aynen şöyle söyledim : «Bu fonlar çok çe
şitlidir, ibunların disipline edilmesi lazımdır. Ben,
Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürümüze talimatı ver
dim ve konuyu ilk defa da Sayın Başbakanımıza ale
nen arz ©diyorum.» dedim. Bunlar, zabıtlarda da var
dır. Daha sonra ben görevden ayrıildım ve Anayasa
Mahkemesi kararları üzerinde ıbir araştırma yapma
ya başladım. Anayasa 'Mahkemesinin, gecekondu sa
halarının ıslahı ile alâkalı, 1972 yılında aldığı bir ka
rarını buldum. iBiır fon tespit etmişler ve Emekli
Sandığında, tespit ©dilen hu fondan, gecekondu sa
halarının altyapılarına masraf yapılıyor. Bu mesele
Anayasa Mahkemesine gitmiş ve Anayasa Mahkeme
si de «Bir fondan eğer kamu hizmeti nispetinde (bir
yatırım veya kamu harcaması yapılıyor ise bunu ya
pamazsınız» demiştir. Hatta ben o zamanlar Dünya
Gazetesine bir yazı yazmıştım ve «Bürokratlar bana
bunu söylemediler, ©ger söyleselerdi meseleyi o za
man hükümette de tartışırdım» dedim. Ayrıca fo
nun hu tarafı da halen yürürlüktedir.
Arkadaşlar, işte söylediğimiz budur. Yoksa sa
yın arkadaşım meseleyi, «Dün böyle savunuyordu,
bugün ide böyle savunuyor» şekline getirmesin. Bu,
kişilik meselesi değildir. O ilk yazım, fonların tes
pitiyle alakalıdır ve Cumhuriyet Gazetesinin Mart
ayı baskılarından birinde çıkmıştır, lütfen okuyun.
Ayrıca, zabıtları okursanız, düzenleme konusunu da
orada bulacaksınız. Zaten, hükümetlin ve ANAP gru
bunun da, genel ilkeler bakımından bunun bir sis
tem© bağlanması lazım geldiği kanısında olmasını te— 23
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menni ediyorum. Yoksa ben görüş değiştirmiş 'deği
limdir.
Hepinize saygılar sunarım. (Bağımsızlar sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ar ikan.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, söz işitiyorum, Sayın ©akan bana «Ya
lancı», «Yalan söylüyor»'demişlerdir.
DEVLET BAKANI AHMET KARABVLİ (Te
kirdağ) — Hayır ©fendim, «Yalan ifadede bulunu
yor» dedim. (SHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın bakan, Öyle bir şey söyleme
diğini beyan ©diyorlar efendim.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Var
efendim, «Yalancıdır, yalan söylüyor» dedi efendim.
Oturduğu yerden dedi.
BAŞKAN — Hayır efendim.
M. TURAN 'BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Lütfen efendim, «Yalan söylüyor, yalancıdır» dedi
bana.
.BAŞKAN — Lütfen oturun, hen zabıtları -tetkik
ettirip, bakayım efendim.
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ni
ye efendim, nıiçin söz vermiyorsunuz? (SHP sıraılarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Bayezit, oturunuz. Ben zabıt
lara bakayım. Oıturuım içinde size söz veririm efen
dim. Buyurun oturun...
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaıraş) — Sa
yın Bakan söylesinler, yalancı dedi mi, demedi imi?
BAŞKAN — Lütfen efendim, oturun.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Lütfen efendim, oturun.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Neyi oturtuyorsu
nuz Sayın Başkan, son söz millletveikilinindir; İçtü
züğe göre söz işitiyorum.
BAŞKAN — Söz veremem efendim, madde gö
rüşüyoruz...
ÖMER KUŞHAN (Kars) — İçtüzüğe göre son
söz milletvekilinlndir, söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen vazifemi ba
na öğretmeyin; madde üzerıinde konuşuyoruz, lütfen
oturun efendim.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, göreviniz
beni oturtmak değil, çalıştırmak, müdahale ettirmekıtir; İçtüzüğe gör© son söz mlHetvekilinin'dir.
BAŞKAN — Siz madde üzerinde söz mü isti
yorsunuz?
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet efendim.
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H. FEÖRlt ALPASLAN (Ağrı) — Ne istediğini
bilmiyor.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyorsanız o
husus başka efendim. Ben Sayın Bayezit 'işin konuş
tuğunuzu zannediyordum. Sayın Bayezıit konuşurken
zatı âliniz müdahale ediyorsunuz; karıştı efendim.
Buyurun Sayın Kuşhan.
(İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkam,
madde üzerinde konuşmalar bitmiştir; gruplar adına
konuşulmuştur, şahıslar adıma konuşulmuştur...
BAŞKAN.— Lütfen efendim, siz Başkanlığa mü
dahale etmeyin; son söz miiletvekiliniindir, hükü
metten sonra konuşma hakkı vardır.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sa
yım milletvekilleri; öyle zannediyorum ki, buradaki
çalışmalarımızın 'biraz daha usulüne uygun, yersiz
müdahaleleırden arınmış ve olması ıgereken seviye
de yapılabilmesi için, herhalde Başkanlık Divanına
bir görev düşmektedir; o da, milletvekilleri içlin bir
kurs açıp, içtüzüğü zoraki okutmak. Zaten, Millet
'Meclisi Başkanlığı nasıl olsa 'birçok şeyi 'bu hava
içerisinde yaptığına göre, bunu da yapmasında hiç
bir sakınca olmaz, o zaman daha rahat çalışırız
sayın milletvekilleri. (ANAP sıralarından gürültüler)
ISayım 'Başkan, saygıdeğer milletvekilleri..,
NAİBİ SABUNCU (Aydın) — Saygısızlığın lü
zumu yok.
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Meselle meydan
dadır.
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşmayalım.
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Mesele meydan
dadır, söylediğimiz şeylerim hepsi zabıtlardadır; bi
raz önce Sayın Arıkam'ın söylediği gibi, sözümüzün
eriyiz, biz' söylediğimiz sözü ortalıkta 'bırakmayız;
dün ne söylediysek bugün de onu söylüyoruz, yarın
da onu söyleyeceğiz, savunmak gerekirse onu biz sa
vunuruz; bugüne kadar örn eklerini verdik ve diliyo
ruz ki herkes aynı yapıda olabilsin.
Sayın Başkan, sayım millet vekilleri; görüşmekte
olduğumuz yasanın «Vakfın gelirleri» başlıklı 8 inci
maddesi, vakfa hangi noktalardan göl ir sağlanaca
ğımı ıtadat etmektedir. Diğer parti sözcüleri veya şah
sı adına konuşan değerli ımilletveklli arkadaşlarım da
bunları gündeme getirip izah 'ettiler; ama ne kadar
tekrar edersek o kadar yararlıdır prensibinden hare
ket ederek, (ben de bumu tekrar söylüyorum. Belki
'bu tekrarlarımız, ibir gün olması gereken yankıyı ya
par, zihinlerde ve vicdanlarda olması gereken neti
ceyi 'istihsal eder. Bunu da o gerekçeyle yapıyoruz.
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Fonun gelirleri içerisin© Türk Hava Kurumunun
gölirlerini alacağız, fonun gelirleri (içerisinde Çocuk
Esirgeme Kurumunun gelirlerim alacağız, fonun ge
lirleri içerisine Kızılay Cemiyetinin gelirlerini alaca
ğız ve fonun gelirleri (içerisine aldığımız bu değerleri
tevzi ederken, yani kuracağımız vakıflara intikal et
tirdikten sonra (bunların 'hangi' boyutlarda, ne mak
satla, kimler tarafından, niçin ve nasıl, ne zaman
harcanacağını kontrol eıfcmıek İçin bir tüzük çıkart
mayacağız.
«Tüzük çıkartmayacağımızı nereden biliyorsu
nuz?» diyeceksiniz. Sayın milletvekilleri, makamları
işgal edenler, eğer zaman zaman o makamları temsil
de acze düşmüş olsalar dahi, ben, o makamlara duy
duğum saygı nedenliyle, o makamda 'bulunan insan
larım sözlerine son derece itibar ederim.
HÜSEYİN AVN1 SAĞESEIN (Ordu) — Her za
man etme, her zaman etme.
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Dolayısıyla, bir
şeyi hatırlatmak istiyor um : Dün Sayın Bayezit top
lanmış olan bu paraların, kurulacak olan vakıflara
hangi sistemi ve hangi (düzen (içerisinde, hangi yasa
veya tüzüğe göre tevzi 'edileceğini sorduklarında, gö
revli sayın bakan aynen şu ifadeyi kulandılar ve çok
da mütebessimane ve çok hafife alurcasıma 'bir ifa
deyle -aynen aktarıyorum, iftira değildir, benzetme
değildir, yakıştırma değildir, tetkik ederseniz veya
hafızanızı şöyle yofclarsanız; dünkü olayı siz de ha
tırlarsınız- «Biz (tüzük yapmayacağız, biz bunu yönetmdliıkle idare etmek istiyoruz» dediler.
'Sayın milletvekilleri, şimdi geliniz hepimiz (bera
ber düşünelim. Yasa, herhangi bir sosyal güvenlik
veya sosyal yardım kuruluşunun veya bir fonun te
şekkül tarzını tanzim ediyor. Burada yasayla top
lamış olduğumuz parayı siz «Toplumun menfaatine
harcayacağım» diyorsunuz. Gerçi biz prensip olarak
bu işin karşısındayız; iktidara çok yakın 'bir tarihte
geldiğimizde bunu mutlaka değiştireceğiz. Ben bunu
tekrar tekrar söyleyerek meseleyi gündeme getiriyo
rum; ama bugün de üzerinde tartışma yapmadan geç
mek mümkün olmadığı için dinlendiriyorum. (ANAP
sıralarından «Hayal hayal» «eslen, gülüşmeler) Ya
sayla toplayacakısımız, ama biraz önce söylediğim gibi,
yıllardır bu memlekette çok faydalı hizmetler yapmış
olan Çocuk Esirgeme Kurumu gibi, Kızılay gibi...
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Beş defa
tekrar edildi bunlar.
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Tekrarında ya
rar vardır sayın millet vekili. «Anlayana sivrisinek saz,
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anlamyanıa davul zurna az gelir» demiş Anadolu (in
sanım. Onun için, biz bu sözleri davul zurnayla da
söylesek dinletemiyoruz, ama tutanaklarda tekrar
tekrar 'bulunsun diye söylüyoruz.
Sayın milletvekilleri, -biraz önce dediğim gibifona alacağınız ve kim tarafından, niçin, ne zaman,
nasıl, hangi maksatla kullanılacağını (kesinlikte bilmen!iz mümkün olmayan -çünkü, yönetmeliklerle yöne
teceğiniz- bu fonlara aktaracağınız paraları nereden
alacaksınız? Çocuk Esirgeme Kurumunun gelirlerin
den alacaksınız. Yani, kimsesiz çocuklara sahip çı
kan, Türkiye'nin göleceğini tanzim edecek, gelece
ğine sahip olacak, o yavrularımızın hayatını idame et
tirmek için Atatürk tarafından kurulmuş bu mukad
des yuvanın gelirlerini alacaksınız, fonlara verecek
siniz ve İkime aktaracaksınız, 'biliyor musunuz?.. Sizi
1980 yılı öncesini şöyle (bir düşünmeye davet ediyo
rum. Kime aktaracağınızı, hangi maksatla aktara
cağınızı 1980 yılı öncesine şöyle bir bakarsanız, siz
ler de hatırlarsınız veya sizler de , tespit edersiniz.
(ANAP sıralarımdan gürültüler)
'NA'Bl SABUNCU (Aydın) — Holdinglere, hol
dinglere...
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ıkonuşmaya'lım.
Sayın Kuşhan, lütfen toparlayınız.
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Arkasından Kı
zılay'ın elinden bu imkânları alacaksınız ve bunları
da fonlara aktaracaksınız sayın milletvekilleri. Türk
havacılığının temeli olan Türk Hava Kurumunun
elindeki bu imkânları alacaksınız, bunları da fonlara
aktaracaksınız ve arkasından da bu kürsüye çıkacak
sınız «Ben meseleye millî bakıyorum, ben bu mese
leyi milliyetçi açıdan yapıyorum, ben bu işe sahibim,
ben bu milleti en objektif şekilde yönetiyorum» diye
ceksiniz...
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen toparlayınız.
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Çok
büyük
devlet adamlarıımızdan 'birinin, çok güzel bir sözünü,
çok affınıza sığınarak ve onun söylediğini tekrar ma
hiyetinde söylüyorum : «Hadi oradan sen de» de
mişti rahmetli.
Şimdi, ben de inandırıcı olmadığınız için bu sözü
sizlere hatırlatmak istiyor ve yüce Meclisi benim
anladığım boyutlarda saygıyla selamlıyorum. (ANAP
sıralarından «Ne demek istiyor?» sesleri, gürültüler)
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DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Ne demek istiyor, açık açık söylesin Sayın
Başkan.
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — «Benim anla
dığım manada» ne demek açıklasın Sayın Başkan;
yüce 'Meclise bir hakarettir bu, çirkin bir laftır.
BAŞKAN — Milletvekilinin anladığı manayı hen
nereden bilebilirim efendim; kafasının içinde değilûm
(ki. (Gürültüler)
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
«Benim anladığım manada» Avrupai saygı de.mökıtir.
(ANAP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş önergeler .
vardır.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sormak is
tiyoruz efendim.
'BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı?
Yok.
Soru soracakları tespit işlemi bitmiştir.
Buyurun Sayın Tutum.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 8
inci madde ile ilgili olarak 3 soru sormak istiyo
rum,
Bkincisi : 8 inoi maddenin (a) fıkrasında, teşvik
fonundan aktarılacak miktar vakfın gelirleri arasında
sayılmaktadır. 5 inci maddeye göre, teşvik fonunun
çalışma usul ve esasları ile toplanacak kaynakların
vakıflara dağıtım esasları yönetmelikle tespit edile
cektir. Benim sorum, teşvik fonundan aktarılacak
miktarları yönetmelikle mi tespit edeceksiniz? Bu
mümkün müdür; yoksa her vakıf için ayrı ayrı bir
Bakanlar Kurulu kararı veya fok idarî karar mı ala
caksınız? Bu fonun, vakıflara dağıtım esaslarının yö
netmelikle tespit edilmesi Türk hukukunda caiz mi
dir? Esaslar kanunla tespit edilir, ancak işin teknik
yönü yönetmeliğe bırakılabilir; bu, esas teşkil etmez.
Yani 'buna, Türk hukuku cevaz vermez.
İkinci sorum : (b) 'bendinde, mahallî idare büt- .
çelerinden yüzde 2 oranında ayrılacak paylardan söz
'edilmektedir. Mahallî idare bütçesi denince, belediye
ve il özel idare bütçelerine, bağlı işletmelerin büt
çeleri dahil midir, yoksa hariç midir?
Üçüncü sorum : Maddenin (c) bendinde, fitre
ve zekât ıbir gelir kaynağı olarak zikredilmektedir.
Fitre ve zekât, dinsel bir kavram olduğuna göre, aca-'
ba yasalaştııımış mı olmaktasınız? Yasalarda bunun
özellikle 'bir tanımı var mıdır? Yani, fitre nedir, ze-
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kât nedir?.. Yoksa, konuşma dilimizdeki bilinen an
lamlarıyla varsa yıktığı için, bunları yasalaştırmak su
retiyle bir gelir kaynağı haline mıi getirmek istiyor
sunuz?
Sorularım 'bu kadar, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Tutum.
Buyurun Sayın 'Bakan,
DEVLET BAKANI AHMET K A R A E V L Î (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, 8 inci maddenin (a) "fıkrasın
da, «Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fo
nundan aktarılacak miktardan» deniyor 5 inci madde
ise, «Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fo
nunun çalışma usul ve esasları ile toplanacak kaynak
ların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına
dağıtım esasları yönetmelikle tespit edilir.» demekte
dir. Yani, yönetmelikle kıstaslar tespit edilecek, her
vakıf için ayrı ayrı değil.
İkinci soruya gelince, «Mahallî idare bütçelerin
den yüzde 2 oranında ayrılacak paydan, (Köyler ha
riç)» diye, 8 inci maddenin (b) fıkrasında kastedilen,
mahallî idarelerin ve özel idarelerin kendi bütçeleri
dir. Bu madde, bağlı kuruluşların girmediği şeklinde
yazılmıştır.
Üçüncü soruya 'gelince, fitre ve zekât meselesi,
kanunlara ilk defa girımûyor. 25 Haziran 1983 tarih
ve 2860 numaralı Yardım Toplama Kanununda da
-Resmî Gazetede yayımllandığı tarih 23.6.1983- kur
ban derisi, bağırsak toplama, fitre ve zekât zarfı da
ğıtma gibi hususlar 'belli kuruluşlara verilmiştir. O
kanunda ne kastediliyorsa, 'bu kanunda da onu kaste
diyoruz.
Arz ederim efendim.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tanımı yok mu
Sayın Bakan?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
M. TURAN BAYEfttT '(Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, zaibıt geldi mi efendim?.
IBAŞKAN — Geldi; ama okumaya zamanım ol
madı, teflkik edi'yorum efendim.
M. TURAN BAYEZİT ^(Kahramanmaraş) — Öner
geden önce karar vermenizi rica ediyorum, yoksa,
önergemi arz 'ederken söylemek mecburiyetinde kala
cağım.
İBASKAIN — O, (benim takdirime kalmış Saym Ba-.
yezit; bu oturum içerisinde, sonuna kadar size söz ve
ririm veya vermem.
M. TURAN
BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
önergemi izah ederken sıöylemeyeyim, önceden •söyle-.,
yeyim.
,
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'BAŞKAN — Onun' cevabının önergenizle alâka
sı yok- efendim.
Madde üzerime verilmiş 3 önerge vardır, sırasıyla
okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı «Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Tasarısı»
nın Vakfın Gelirleri başlıklı § imci maddesinin (c)
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz,'
'Lütfultah Kayalar
Yozgat

Ünal Yaşar
Gazianitep

Alpaslan Pehlivanlı
Anlkarlai

Mehmet 'Sağdıç
Ankara

Ayoan Çakıroğulları
Denizli

Seçkin Fırat
IBolu

c) ıHer nevî fitre, zekât, kurban derileri ve ba
ğırsak yardımlarından, (bu bende göre elde edilecek
nakdî ve aynî gelirin toplanması ve Türk Hava Ku
rumu, Türkiye Kızılay Derneği, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu, Diyanet Vakfı ile Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları arasında pay
laştırılması usul ve esasları bir yönötmelik ile düzen
lenir.)
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 454 S. Sayılı Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu Tasarısının
8 inci maddesinin (c) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
İsa Varda!
Zonguldak

Hasan Altay
Samsun

Ömer Kuşhan
Kars

Halil İbrahim Şahin
Denizli

Ömer Necati Cengiz
İstanbul

-

Turan Bayezit
Kaıhramanırraaraş

Feridun Ş. öğünç
İstanbul
MADDE 8. — c) 2860 sayılı Yardım Toplama
Kanununa istinaden Türk Hava Kurumu tarafından
toplanan her nevi fitre, zekât ve vatandaşlarca ba
ğışlanan kurban derilerinden masraflar çıktıktan son
ra, Türk Hava Kurumunun hissesine düşen net ge
lirin yüzde 5 oranında ayrılacak .paydan.
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum :
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı Kanun Tasa
rısının 8 inci maddesinin (c) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Türkân Arıkan
Edirne

Rıfat Bayazıt
Kahramanmaraş

S. Hüsamettin Konuksever
Kemal Gökçora
Edirne
Bursa
Nuri Korkmaz
Adana
«c) Bağış, teberru ve yardımlardan»
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı Kanun Tasa
rısının 8 inci maddesinin (c) bendinin, kamu yararı
na çalışan bazı derneklerin gelirlerinin önemli ölçü
de azalmasını önlemek maksadı ile aşağıdaki gibi dü
zenlenmesini müsaadelerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.
MADDE 8. — c) Her nevi teberru ve yardım
lardan.
C. Tayyar Sadıklar
Çanakkale

A. Mazhar Haznedar
Ordu

Ahmet Sarp
Diyarbakır

Abdurrezak Ceylan
Siirt

Mahmud Altunakar
Diyarbakır
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ya
ni bütün vakıfları sokuyorlar.
BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılıyoruz Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Hükümet?..
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Katılıyoruz Sayın Başkan.
'BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — işte bun
da tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var.
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum :
Zonguldak Milletvekili Isa Vardal ve arkadaşla
rının önergesi :
«... Kanunu Tasarısının 8 inci maddesinin (c) ben
dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
MADDE 8. —
c) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa isti
naden Türk Hava Kurumu tarafından toplanan her
nevi fitre, zekât ve vatandaşlarca bağışlanan kurban
derilerinden masraflar çıktıktan sonra Türk Hava
Kurumu hissesine düşen net gelirin yüzde 5 oranında
ayrılacak paydan.»
BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet?..
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Katılmıyoruz.
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Her şey
yenir de bebelerin parası yenmez.
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Söz
istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın milletvekilleri, sadece dışarıdan bildiğimiz, soh
betler arasında tespit ettiğimiz rakamları kullandık.
Sözlerimizin başında da arz ettiğimiz gibi, eğer Türk
Hava Kurumu yetkilileri komisyonda bilgi verebilselerdi, hepimiz daha derin aydınlanmış olacaktık.

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre
okutup, işleme koyacağım.
Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve arkadaş
larının önergesi :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı «Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Tasarısı
nın «Vakfın Gelirleri» başlıklı 8' inci maddesinin (c)
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz.
c) Her nevi fitre, zekât, kurban derileri ve ba
ğırsak yardımlarından, (bu bende göre elde edilecek
nakdî ve aynî gelirin toplanması ve Türk Hava Ku
rumu, Türkiye Kızılay Derneği, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu, Diyanet Vakfı ile Sosyal
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Türk
Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları arasında pay
laştırılması usul ve esasları bir yönetmelik ile düzen I Hava Kurumu sayın Başbakana bir özel uçak daha
lenir.)
l alacakmış; bütçesinde o da varmış.
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M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Zabıtları
biz de getirdik sayın milletvekilleri; ama biz zabıt
ları yanımızda, Sayın Bakanın kullandığı kelimelerle
ve bazı arkadaşlarının ona söylediği gibi, nahoş gi
rişimlerde bulunacağınızı tahmin ettiğimizden değil
- çünkü hüsnüniyetin asıl olduğuna inanırız - ileri
sürülecek konularda gerçekçi olmamızı sağlamak ba
kımından getirdik.
Sayın bakan zaptı okudular; ancak okurken, vur
gulanması gereken noktaları özellikle atladılar. Ne
demiş sayın komisyon başkanı? «Üyelerin isteği doğ
rultusunda söz almaları mümkün» demiş. Dikkat bu
yurun arkadaşlarım, «komisyon» denmiyor, «üyeler»
deniyor. Bilahara yine devam ederek, «ilgili madde
geldiğinde, sayın üye arkadaşlarımız arzu ettikleri
takdirde, uzman arkadaşları konuşturmamız müm
kün olacaktır» diyor.
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — önerge
üzerinde mi konuşuyor Sayın Başkan?
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Burada ko
misyon başkanının bahsettiği üyedir ve komisyon
başkanının bu beyanına ne bir komisyon üyesi, ne
de sayın bakan itiraz etmemişlerdir.
Gene zaptı okumaya devam ediyorum : Ben de
mişim ki...
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, önerge üzerinde konuşmak için çıkmıştı oraya.
BAŞKAN — Saynı Bayezit, önergeniz üzerinde
konuşun efendim.
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Efendim
önergem üzerinde konuşacağım. Bunları arz etmemin
sebebi, önergeme konu olan Türk Hava Kurumu ge
lirlerinin, hangi ölçülerde muhafaza veya tevzi edil
mesini açıklamaya mecbur olduğumdandır; onu arz
edeceğim arkadaşlarım. İlgisiz değil, ben tutup da bu
rada fonun denetimsizliğinden bahsetsem, itiraza
hakkınız olurdu.
Yine geliyoruz zaptın 120 nci sayfasına : Ben bu
nu yinelemiş ve «Sayın Başkan, bizim bu maddede
ki endişemiz (c) fıkrasındaydı; müteaddit defalar di
le getirdik. Türk Hava Kurumu hükümete bağlı bir
kuruluş değil; hükümetin dışında, müstakil bir tü
zükle kurulmuş bir tüzelkişiliktir. Toplantının başın
da da, Türk Hava Kurumu Genel Müdürünün uz
man olarak komisyonumuzda bulunması kabul edil
miştir. Ben şu hususun Türk Hava Kurumu Genel
Müdürünce veya genel başkanınca cevaplandırılma
sını rica edeceğim. Bu maddenin (c) fıkrası bu şe
kilde kaldığı takdirde...
— 28
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PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, söz vermediğiniz konuda konuşuyor efendim.
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — «Türk Ha
va Kurumunun genel durumu ne olacaktır, bundan
endişe duyar mısınız?» demişim; sual bu.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTIN FIRAT (Muş) — Söz verdiniz mi bu
konuda Sayın Başkanım?
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sabredin
aziz arkadaşım.
Eğer bu sualin cevabını alsaydık şu zamanları
hiçbir surette böyle kullanmazdık. Başkan «Teşekkür
ederim» diyor ve başkanın tavrı şimdi nasıl değişi
yor : «Sayın arkadaşlar, açıklık getirmek istiyorum,
komisyon dışarıdan gelen teknik arkadaşlardan her
zaman bilgi alabilir ve ancak, bu komisyonun kara
rı ile olur.»
Muhterem arkadaşlarım, baştaki ifade ile bu ifa
de arasında değişiklik vardır. Bu değişiklik nedir :
Karara lüzum görülmüştür. Niçin lüzum görülmüş
tür? Ben, «Sayın bakan işaret etti, pusula yazdı, gö
rüldü» dedim, «Hayır» dediler.
Saygı duyuyorum, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin bir bakanına «Yalancısın» diye ısrar etmek
istemem; ama demekki daha önemli bir sebep var.
Sayın Komisyon Başkanı o önemli sebebi, bu kürsü
den izah etmeye mecburdur arkadaşlarım.
Saygılar sunuyorum hepinize.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit.
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sayın konuşmacı şimdi önerge üzerinde mi ko
nuştu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Sayın Başkan, sa
taşmadan dolayı söz istiyorum.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler...
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Sayın Başkan, sa
taşmadan dolayı söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekillerinin elleri kalktı. Oylama devam
ederken nasıl söz veriyorsunuz?
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, biz söz istediğimiz zaman zaptı getirti
yorsunuz, onlar söz isteyince hemen veriyorsunuz.
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BAŞKAN — Sayın Cengiz Tuncer, bir dakika
müsaade ediniz, önce önergenin neticesini alalım, son
ra size söz vereceğim.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın
milletvekillerinin elleri niçin havada söyler misiniz?
BAŞKAN — Lütfen efendim.
önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler...
önerge kabul edilmemiştir.
Sayın Cengiz Tuncer, sataşmadan dolayı konuş
mak üzere buyurun efendim.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; biraz önce Sayın Devlet Baka
nı, bu yasa tasarısı ile ilgili olarak...
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, biz
söz istediğimiz zaman zabıtları getirtiyorsunuz, on
lar söz isteyince hemen veriyorsunuz.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Devamla) — Lütfen dinleyin
efendim, konuşmak istiyorsanız, söz alırsınız, gelir
siniz bu kürsüye, konuşursunuz; kürsü herkese açık
tır.
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ko
nuşmacı oturduktan sonra ben konuşacağım.
BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Tuncer.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Devamla) — Değerli arkadaş
larım...
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Sayın
Başkan, sataşmalar bizimle ilgili olursa zabıtları ge
tirtiyorsunuz, onlarla ilgili olursa getirtmiyorsunuz.
(Gürültüler)
MAHMUT KARABULUT (Sivas) — İki kişi
siniz Meclisi meşgul ediyorsunuz yahu.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — «İki kişisiniz» ne de
mek kardeşim, bu sözleriniz samimiyet hudutlarını
aşıyor.
BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Kuşhan...
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, biraz önce tasarıyla ilgili olarak Sayın Devlet
Bakanı, Komisyondaki görüşmelerle ilgili olarak za
bıtlardan bazı pasajları okudu. Kendisinden sonra
söz alan Sayın Bâyezit de bazı pasajlar okudu. Biz,
Komisyon Başkanlık Divanı olarak göreve geldiği
mizden bu yana, daima tarafsızlığını korumuş bir
Divan olarak görev yaptık. Ancak bazı tasarıların
bu yüce Mecliste konuşulmasında; Komisyonda iç
tüzüğe harfiyen riayet edilerek yapılan görüşmeler
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sırasındaki konuşmaların çarpıtıldığını görüyoruz.
Başkanlık Divanı içtüzüğün öngördüğü bütün husus
ları yerine getirerek tasarı ve teklifleri görüştürür.
Bu tasarıda da içtüzüğün öngördüğü bütün hususlar
aynen tarafımızdan yerine getirilmiştir.
Bir uzman arkadaş gelmiştir; Komisyon üyesi bir
milletvekili arkadaşımız bu uzmanın dinlenmesini arz
etmiştir. «İlgili maddesi geldiğinde gereken yapıla
caktır» denmiştir. İlgili madde geldiğinde de, bu uz
man arkadaşımızın konuşması komisyonun kararıyla
kabul edilmemiştir. Burada kelimeler üzerinde dura
rak, yapılmış olan...
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — iç
tüzükte oylama yok; ayıp oluyor.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Devamla) — içtüzüğe tamamen
riayet edilerek yapılmış olan bu işlemi, kimsenin bu
rada çarpıtmaya hakkı yoktur.
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, İç
tüzükte oylama yok. (SHP sıralarından gürültüler)
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Devamla) — Hiçbir zaman ko
misyon, bir milletvekilinin arzusuna göre hareket
edemez. Komisyon içtüzükle bağlıdır. Komisyon İç
tüzüğe uygun olarak hareket etmiştir; her zaman da
içtüzüğe göre hareket etmeye devam edecektir. (SHP
sıralarından gürültüler, ANAP sıralarından alkışlar)
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Baş
kanlık Divanı kararı bu. (SHP sıralarından gürül
tüler)
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Devamla) — Saygılarımı arz
ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuncer.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar
kadaşlarının önergesi :
c) Bağış, teberru ve yardımlardan.
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Hükümet?..
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (Te
kirdağ) — Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak istiyor
lar mı?
29 —
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Buyurun Sayın Türkân Turgut Arıkan.
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 2860 sayılı Yasa
nın 21 inoİ maddesinde «Kurban derisi, bağırsak, fit
re ve zekât zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplama
yetkisi Türk Hava Kurumuna aittir» deniyor. Yani,
bir dernek hüviyetinde olan bu kuruma bu bağışları
toplama yetkisi veriliyor. Oysa, siz şimdi getirdiğiniz
yasayla, zekât ve fitre toplamayı bir nevi devlet geliri
haline getiriyorsunuz, özellikle bu konuya yüce Mec
lisin dikkatini çekmek istiyorum.
Dün de arz ettim, Yüce Atatürk Kızılay ve Türk
Hava Kurumunun fahrî başkanlığını yapmıştır. Bu ta
san ile, büyük hizmet veren bu kuruluşları güdükleştirmek için gerekli önlemleri alıyorsunuz. Dilinizde
«Atatürkçülük» ama uygulamaya gelince, Atatürk'ün
kurduğu bütün kurumları dışlamak için elinizden ge
len her şeyi yapıyorsunuz. (SHP sıralarından, «Bravo»
sesleri)
'ÜSMAtL SARUHAN (Ankara) — Hadi,canım sen
de...
TALAT SARGIN (Tokat) — Hadi canım sen
de...
'
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — Ni
tekim, iki gün önce Meclisi dışladınız, hiçe saj'dınız.
Şimdi de Atatürk'ün bize emanet ettiği bu kurumları
hiçe getirmek ve zafiyete düşürmek için bu kanun ta
sarısını getiriyorsunuz.
Bir Alman atasözü var : «Hırslı politikacı, ahirete
en kestirme yoldan gider».
Yüce Meclise saygılar sunarım. '(SHP sıralarından
alkışlar, ANAP sıralarından «Aaa!» sesleri, gürültü
ler)
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Arıkan.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Çanakkale Mİlle'tvekil'i Cafer Tayyar Sadıklar ve
arkadaşlarının önergesi :
Madde 8, — (c) Her nevi teberru ve yardımlar
dan.
IBAŞKAN —. Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ÂLAATTİN FIRAT ı(Muş) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?..
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te
kirdağ) — Katılmıyoruz Sayın Başkan.
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IBAŞKAN — önerge sahibi konuşmak istiyor mu?
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) —
Evet Sayın Başkan.
IBAŞKAN — Buyurun.
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) —
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; verdiğimiz öner
ge nitelik itibariyle Sayın Arıkan ve arkadaşlarının
verdiği önergeyle aynidir; sadece bağış ve teberruyu
aynı anlamda aldığımız için, 8 inci maddenin (c)
fıkrasını «Her nevi teberru ve yardımlardan» şeklin
de düzenlemiş bulunuyoruz. Gerekçesi açık; diğer ko
nuşmacı arkadaşlarımız da teferruatlı şekilde bu konu
üzerinde durdular.
IBu halde kabul edilmesi, gerek Türk Hava Kuru
munun, gerekse Kızılay'ın gelirlerinde önemli ölçüde
azalmalar meydana getirecektir. Bunun ne kadar ola
cağı hakkında kimse şimdi bir rakam veremiyor; ama
görüyoruz ki, Kızılay'ın ve Türk Hava Kurumunun
gelirlerinde şöyle veya 'böyle bir azalma olacaktır. Bel
ki de bu gelir kaynağı kuruyacaktır.
Çok defa ifade edildi; Kızılay'ın amacı bu kanu
nun amacıyla bir anlamda aynı, hatta ondan daha ge
niş. Kızılay muhtaçlara, felaketzedelere, harpte yara
lılara yardım ediyor. Şimdi, madem ki hükümetimiz,
muhtaçlara yardım etmeyi bu kadar ön plana alıyor,
Kızılayın gelirlerini, eksiltmesi değil; aksine artırması
lazım.
ıBu itibarla teberruların içinden fitreyi ve kurban
derilerini çıkartmakta yarar görüyoruz. Bir hesaba
göre, sadece kurban derilerinden Kızılay, geçen yıl 1
milyar lira elde etmiş. Şimdi Kızılay'ı, bundan mah
rum etme ihtimali ortaya çıkıyor. Gelin Kızılay'ın
gelirlerini azalatmayalım veya kurutmayalım.
Aynı şekilde Türk Hava Kurumu büyük hizmetler
yapagelmiş ve Türk gençlerini havacılığa ısındırmış.
'Sizlere, bu konuyla ilgili bir müşahedemi de ifade et
mek istiyorum : Geçen yıl, sadece güney illerimizde
haşare ile mücadele yaparak -bir hesaba göre- gayri
safî millî hâsılamıza 100 milyar liralık katkı sağlan
mıştır. Türk Hava Kurumu, bunun yanında büyük
hizmetler yapıyor. Gelin onun kaynaklarını da kıs
mayalım, azaltmayalım.
Bu itibarla bu önergeyi verdik, kabullerinize arz
ediyoruz.
Saygılar sunarım efendim. (DYP sıralarından al
kışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar.
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... önerge kalbül edilmemiştir.
8 inci maddenin (a) bendinde bir yazı hatası var;
«Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma» denmiş, diğer
maddelere uygun olarak. «Dayanışmayı» şeklinde dü
zeltilmiştir.
(Bu düzeltme ve kabul ettiğiniz önergeyle birlikte
8 inci maddeyi oylarınıza ısunuyorum : Kabul edenler..
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
IŞayın Bayezit, zabıtları tetkik ettim, zabıttan oku
yorum : «Oturumun açılışında Başkanlık Divanı bunu
tasvip etti ve o tümgeneral arkadaşımız geldi komis
yona oturdu. Maddeye sıra geldiğinde, Türk Hava
Kurumunun bize teknik bilgi vermesini istediğimizde,
sayın bakanın işareti ve pusulasıyla...»; üzerine sayın
ıbakan, «Yalan söylüyorsunuz Sayın Bayezit» demiş
tir.
Buyurun Sayın Bayezit.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş), — Sa
yın Başkan, izah ettim, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Efendim bir yeni madde teklifi var, önergeyi oku
tuyorum :
TBMM Başkanlığına
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler Bölümünde sıra sayısı
454 olan kanun tasarısının 8 inci maddesinden sonra
9 uncu madde olarak yeni bir madde tedvin edilme
sini arz ederiz.
Saygılarımızla.
Madde 9. — Vakfın gelirlerinden yapılacak har
camalar bir tüzükle düzenlenir.
C. Tayyar Sadıklar
Çanakkale

A. Mazhar Haznedar
Ordu

Ahmet Sarp
Diyarbakır

Abdurrezak Ceylan
Siirt

Doğan Kasaroğlu
istanbul

Musa Öğün
Kars

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye katı
lıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim.
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Sadıklar, buyu
runuz.
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CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) —
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; maalesef hükü
met, bütün doğrulara kulaklarını kapatmaktadır. Bü
tün hüsnüniyetimizle yardım etmeye çalışmamıza rağ
men, verilen önergeleri, şimdiye kadar olduğu gibi,
reddetmeye devam ediyor.
MUSTAFA KEMAL TOGAY (İsparta) — Hü
kümetin ne alakası var?
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) —
Hükümet reddini bildirdi beyefendi; önce hükümetin
reddini söylüyorum size. Lütfen dikkatli olun.
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın Sayın
Sadıklar, konuşmanıza devam edin efendim.
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) —
Vermiş olduğumuz bu madde teklifimizde konu açık :
Hükümetin teklifinde, «Vakfın gelirlerinin dağılımı
nın usul ve esasları Vakıf Senedinde tespit edilir» den
miş, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu fıkra çıkartıl
mış.
Değerli arkadaşımız Sayın Ülker, bu konudaki gö
rüşlerini Medenî Kanun ve diğer kanunlara istina
den açıkladılar. Bu gelirlerin nasıl harcanacağına dair
bir esas tespit edilmediği takdirde, hükümet büyük
ithamlarla karşı karşıya kalacaktır. Hükümet bu it
hamlardan kurtulmaya mecburdur. Biz, hükümete yar
dımcı olmak için bu teklifi yapıyoruz. Gelin bunu bir
esasa bağlayalım; kime, nasıl ve hangi kıstasla dağıtı
lacak, bu belli değil. «Yandaşlarına dağıtacaklar» di
yorlar. Siz bunun aksini ispat etmek istiyorsanız, buyu
run bu teklifi kabul edin. Bir tüzükle tespit edelim;
konuya Danıştay da, Bakanlar Kurulu da girsin.
Teklifimizin esas nedeni budur. Takdirlerinize arz
ediyoruz sayın arkadaşlarım. (DYP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir.
9 uncu maddeyi okutuyorum :
Muafiyetler
MADDE 9. — Bu Kanunla kurulan Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları;
a) Kurumlar Vergisinden, (İktisadî işletmeler
hariç)
b) Yapılacak bağış ve yardımlar, sebebiyle Ve
raset ve intikal Vergisinden,
c) Yapacakları her türlü muameleler
dolayı
sıyla Damga Vergisinden,
Muaftır.
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Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
BAŞKAN — Madde üzerinde SHP Grubu adına
Sayın Bayezit ve şahsı adına Sayın Üzel söz istemiş
lerdir.
-

Buyurun Sayın Bayezit.
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletver
killeri; bir şükran borcunu yerine getirmek ve bu nok
tanın, Anavatan Grubunun halk yararına çizgiyi bul
masında başlangıç olması temennisiyle söz aldım.
Maddenin son fıkrası, hükümetten gelen şekliyle
şöyledir: «Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardım
lar Veraset ve intikal Vergisinden muaf olduğu gibi
bu bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi mat
rahından indirilebilir.»
Yani hükümet bu maddeyi teklif ederken, bu vak
fa - benim deyimimle şibh vakfa - yardım yapan va
tandaşlarımızın bu yardımlarını, Gelir Vergisi matra
hından indirmelerini kabul etmişti. Şeklen bir yardım;
aslında bir yardım değil, devletten alıp devlete vermek.
Komisyon, Sayın Ünal Akkaya arkadaşımızın verdiği
bir önergeyle son fıkrayı çıkardı; «Fona ve vakfa ya
pılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve
harçtan muaftır» diye fonun gelirlerini, bağış ve yar
dımlarını geniş olarak bütün resim, harç ve vergiler
den muaf tuttu ve demin de dediğim gibi, bağış ya
panın yaptığı bağışı vergiden düşme esasını kaldırdı.
Şimdi, komisyon bu değişikliği yaptığına göre, hiç
bir suretle bu vakfa yapılacak yardımlar, «genel hü
kümlerde vardır», «Gelir Vergisi Kanununda, Kurum
lar Vergisi Kanununda, Vergi Usul Kanununda vesairede vardır» esbabı mucibesiyle, hiç bir vakit yardı
mı yapan kişinin vergisinden düşülemeyecektir; çünkü
özel kanunda, komisyonun Yüce Meclise sevk ettiği
ve Yüce Meclisin kabul edeceği metin budur.
Şükran borcunu yerine getirmekten bahsettim; bu
nedenle sayın arkadaşımıza, verdiği önerge nedeniyle
ve kabul eden komisyona da, bu önergeyi kabul et
tiği için - çünkü artık gerçek bir bağış oluyor, vergi
den düşülmeyecek bir bağış oluyor - teşekkür etmek
için söz aldım.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit.
Sayın Üzel, buyurun efendim.
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan, grup adına söz rica etmiştim efendim.
BAŞKAN — Size söz vereceğim efendim.
_
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M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; yine yasanın önemli boşlukların
dan birisine işaret etmek mecburiyetindeyim.
Her konuyu getirip işaret ediyoruz, belki içiniz
den kabul ediyorsunuz; fakat bir türlü bunların met
ne intikal etmesini sağlamak imkânı hâsıl olmuyor,
ama boşluk kalıyor. Boşluklardan bir tanesi, işte bu 9
uncu maddenin son fikrasındadır. Şimdiye kadar ka
bul edilen bütün maddelerde, fona ve vakfa toplanan
bağışların, ait olduğu vergi usul kanunlarına göre
tabi tutulacağı işlemler belirtilmiştir. "Burada, başka
ları tarafından fona ve vakfa yapılacak bağış ve'yar
dımların her türlü vergi, resim ve harçtan muaf oldu
ğu hükmü mevcut; fondan ve vakıftan yapılacak nak
dî yardımların bir vergiye tabi tutulup tutulmayaca
ğı hususu, şu tasarıda nerede?..
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa bakınız, ya
pılacak her türlü sosyal sigorta yardımlarının, vergi
lerden, resimden ve harçtan muaf olduğu bellidir; çün
kü bir "para yardımıdır, bir nakdî husustur, bir malî
mevzuattır. Emekli Sandığı Kanununa bakınız, aldığı
mız emekli maaşlarının vergilerden muaf olduğu ka
yıtlıdır. Diğer bütün sosyal yardımlar için bakınız, bü
tün bu esas, malî hukuk açısından olduğu için, kanun
da yerini almıştır. Kanunda böyle bir muafiyet yer al
madığı takdirde, vergi kanunları, bu gelirleri elde eden
kişiler hakkında işleyecektir. Yardım yapılan kişiler,
vakfın kayıtlarından bellidir; «Falan kişiye şu kadar
yardım yapılmıştır» denmiştir. Vakıf ve fon bu pa
raları alırken, şu maddeye göre, vakfın ve müessesenin
kendisi vergi bağışıklığına, muafiyete tabidir de, ken
disinin başkasına yaptığı yardımlar için, kanunda bir
düzenleme yoktur. O takdirde vergi mevzuatı, yardım
alan kişiler bakımından işletilecektir.
Değerli arkadaşlarım, bu konuları getiriyoruz. Bun
lar acaba haksız mı? Maliye müfettişleri veya malî
işlere bakan komisyon üyesi arkadaşlarımız gelsinler,
izah etsinler; şu yapılan yardımlar, böyle bir hüküm
gelmediği takdirde, vergi açısından takibata maruz ka
lacak mı kalmayacak mı söylesinler? «Malî mevzuatı
bildiğim kadarıyla, ben kalacak» diyorum.
Geliniz, bu boşluğu dolduralım. Bunun için bir
önergemiz var, tasviplerinize arz ederiz. Kabul edilir
se, yardım alan kişilerin de vergi muafiyetini sağlamış
olacağız.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel,
Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın Ülkü
Söybmezoğtu, 'buyurun efendim.
3 2 •—
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HDP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, yüce Mecli
sin değerli üyeleri; amacını, kapsamını, kuruluşunu,
dağıtımını, vakfını, hepsini bitirdik; sonunda, mua
fiyetler maddesine geldik. Ne yaptık ki, sonunda bu
maddeyle bir sürü muafiyeti de getiriyorsunuz? Bu
nun üzerinde önemle durmak ve bu söylediğim söz-.
lerin zapta geçmesini sağlamak üzere söz almış 'bulu
nuyorum.
^İçtüzüğün yetersizliği ve yeni içtüzüğümüzün bir
türlü getirilip, görüşülüp, yürürlüğe girmeyişi sebe
biyle bu zorlukları çektiğimizi de ifade etmek istiyo
rum.
Değerli milletvekilleri, bu fon ve bu fonla ilgili
çıkacak kanun, kamuoyunda uzun süre tartışılacak
tır. Dün ve bugün, kamu kurum ve kuruluşlarının,
melek teşekküllerinin yaptıkları kongrelerde bu konu
üzerinde uzun uzun durulmuş ve bir sürü endişeler di
le getirilmiştir. Kanun tasarılarının hazırlanışında hiç
kimseye sorulmaması, bu işi bilenlere danışılmaması
sebebiyle zaten kamuoyuna mal etmediğimiz için, her
gelen tasarı kamuoyunda «Acaba altından ne çıka
cak?» diye büyük bir endişeyle beklenir hale gelmiş
tir.
Aynı hadise burada da söz konusudur. O kadar
yetersiz bir tasarı hazırlanrnışitır ki, bir sürü şey boş
lukta kalmıştır. Biz başlangıçta bunu, bir yetersizlik,
hazırlayanların yetersizliği diye düşünüyorduk; ama
şimdi anlıyoruz ki, bu maksatlıdır, mahsus boşluklar
bırakılmaktadır ve uygulamada keyfilik getirilmek is
tenilmektedir. Başından sonuna ne iddia edilmişse,
hiçbiri varit değildir.
Değerli 'milletvekilleri, kamuoyuna bu tasarıyı,
«Fakir fukaranın ellinden tutulacak, devlet yardım
cı olacak, ilacını alamayana, işini kuramayana, hasta
neye gidemeyene, karnını doyurarnayana devlet bir
sosyal yardım yapacak» diye empoze etmeye çalışı
yorsunuz, Hatlta muhalefet milletvekillerine «Buna
aleyhte oy verin de, bakın kamuoyunda nasıl kulla
nacağız» diye de aba altından değnek 'gösteriyorsu
nuz; ama kamuoyu artık sizin bildiğiniz gibi her şeyi
kendine yutturacağınız bir kamuoyu değildir. Mese
leleri gayet açıklıkla her platformda konuşuyorlar ve
inanın bizim burada ince ince yaptığımız tespitler
den çok daha büyük bir sağduyu ile tespit edip, ne
yapmak istediğinizi gayet iyi anlıyorlar,
'Bozulmuş olan gelir dağılımını ve sağlayamadığı
nız sosyal adaleti, eğer bir 400 milyarla sağlayabile
cek idiyseniz ne durdunuz şimdiye kadar da, bunca
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kişi feryat figan ediyor? Dört milyon işsizine, ücret
lerle fiyatlar arasında bozulmuş dengeler sebebiyle
aldığı maaşla bir aylık kirasını ödeyemeyecek hale 'ge
len memuruna, işçisine, esnafına, çiftçisine bu 400
milyarla ne yapabileceksiniz? Yapacak idiyseniz şirn.^
diye kadar niye durdunuz? Buna nasıl inandıracaksınız
ki, 400 milyarla bozduğunuz bütün dengeleri düzelte
ceksiniz? Kesinlikle değil...
(Sayın milletvekilleri, getirilen sistem tamamen si
yasî amaçla ve partizanca kullanılmak üzere getirilmiş
bir sistemdir ve içinde bir sürü mahzurları da ta
şımaktadır.
Vakıf diye Selçuklu döneminden beri Türk top
lumunda saygıyla anılan ve büyük güven duyulan bir
müesseseyi de yıkıyorsunuz. Bu anlayışı 'da kökünden
sallıyorsunuz ve Türk hukuk sisteminde hiç rastlan
mayan bir vakıf sistemi getiriyorsunuz. Eskiden padi
şahlar, paşalar vakfı kurardı, şimdi de başbakanlar
devlet imkânlarıyla kuruyor, bu kadar 'açık... (HDP
sıralarından alkışlar)
Bunun adı vakıf falan değil. Bunun adı, çeşitli
fonlardan özel bir kanunla vergi getirerek, Kurum
lar Vergisıinin, Gelir Vergisinin matrahını artırarak,
tarafik cezalarının yüzde 50'slinii alarak; inanın, bu
gün ticaret ve sanayi odalarındaki konuşmalarda
«Eyvah, şoför esnafımızın tepesine bir şey daha ge
liyor, ceza, ceza, ceza; sırf bu fondaki para artsın ve
siyasî amaçla kulanılsıın» diye kanuşulluyordu, gidi
niz dinleyiniz. Vatandaş ne diyor, millet bu meseleye
nasıl bakıyor, ona göre kaldırınız parmaklarınızı.
Öyle bir vakıf yönetim kurulu kuruyorsunuz ki,
vali, defterdar, emniyet müdürü... Bunlar kimi ça
ğırır da elinden istediği parayı almaz, düşünebiliyor
musunuz? Vali, defterdar, emniyet müdürü, vakfın
yöneticisi ve buraya töberru ve bağışlar 'alınacak.
Önümüzdeki günlerde neler yaşanacağını ve sırf bir
yarış halline girmek için, «Biz daha çok para toplalık» demek için neler yapılacağını göreceksiniz ve bu
şikâyetler önce iktidar milletvekillerine gelecek, dik
katinizi çekerim.
'
Vakfın parasının nasıl kullanılacağı asla belli de
ğil, vakıf senedinin nasıl yapılacağı belli değil, için
de ne yer alacağı belli değil. Nasıl denetlenecek?
«Umumî hükümler» diyor Sayın Bakan. Bunca yay
gın bir vakıf işlemini bir Vakıflar Genel Müdürlüğü
burada üç 'beş elemanıyla nasıl denetler ve başkanı
vali olan bir vakfı hangi cesaretle denetler? Bütün
bunlar ortada ve bir hüküm -dikkatinizi çekiyorumbirazciık bir yardımla üretken bale gelebilecek fcişi-
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lere yardımı yapılacak... Ne tarif, ne ölçü, ne güzel
getirilmiş (!) Düşünebiliyor musunuz, sermaye diye,
çiftçiye yardımı diye kimilere ine paralar verilecek ve
hangi ölçü ile? İşte bunun için diyoruz ki, bu iş bir
partizanlık olacaktır, bu iş bir seçim yatırımı olacak
tır. Yazıktır bu devletin milyarlarına. Böyle rasgele
sistemlerle, 'tüm hukuk sistemini 'bozarak, vakıf an
layışını bozarak, bu milletin güvendiıği müesseseleri
de dejenere edereik yollar açmayınız. Bu yollarla, bir
yere varılamaz. Bu yoldan dağıtacağınız 400 milyar
la, bozduğunuz milyonlarca ailemin gelir düzenini ar
tık düzeltemezsiniz. Bununla oy alınmaz değerli milletvekiılleri; o sebeple, bırakımız bu muafıiyetleni, bu
Kanunu, bu fonu, bu İşten vazgeçiniz.
Zabıtlara geçsin diye söylüyorum, günah bizden
gitsin diye söylüyorum. Varın kamuoyunda tartışılacalktır, şikâyetler size gelecektir, «'Niye bize söyileımıediniz?» demeyesiniz diye söylüyor, saygılar sunu
yorum, (jHDP ve DYIP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN <— Teşekkür ederim Sayın Söylemezoğlü.
Madde üzerimde verilmiş önergeler var, okutuyo
rum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 454 S. Sayılı «Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu Tasarısı» nın
9 uncu maddesinin som fıkrasına, «Bu bağış ve yar
dımlar 'Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indi
rilebilir.» cümlesinin ilavesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
ismet özarslan
İsmail üğdül
Amasya
Edinme
Metim Atamam
İbrahim Turan
İsparta
Gümüşhane
Nazmi önder
Ebubekir Akay
Muş
Erzurum
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma
Görüşülmekte olam 454 sıra sayılı Kanun Tasarı
sı 9 uncu maddesi som fıkrasının, «Poma ve va
kıflara ve fondam ve vakıflardan yapılacak bağış ve
yardımlar her ,üürlü vergi, resim ve harçtan muaf
tır» şeklimde yazılmasını arz ve teklif ederiz.
Nuri Üzel
Hüseyin Aydemir
Eskişehir.
İzm'ir
Hayrulllaih Olca
Hüsamettin Konuksever
İzmir
Edime
(Kemal Gökçora
Bursa!
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BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre
okutup işleme koyacağım.
iM. NURİ ÜZEL .(Eskişehir) — Sayın Başkan,
önergelerde aykırılık yok. Her ikisi de birbirini ta
mamlayan mahiyettedir. Aykırılık sırasına göre iş
lem yapamazsınız.
BAŞKAN — Buyurum efendim, okuyun.
Eskişehir Milidüvdkili M. Nuri Üzel ve arkadaş
larının önergesi:
Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı kanun tasarısı
9 uncu maddesi son fıkrasının, «fona ve vakıflara
ve fondan ve vakıflardan yapılacak bağış ve yar
dımlar her türlü vergi, resim ve harç/tan muaftır»
şeklinde yazılmasını arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet
'katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNOER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yım Başkam.
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Bu konu zaten madde de var, bu bakım tan katılmıyoruz.
(BAŞKAN —• Önerge sahibi konuşmak istemiyor.
Önergeye hükümet ve komisyon katılmıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum.
Amasya Milletvekili İsmet özarslan ve arka
daşlarının önergesi:
Görüşülmekte olan 454 S. Sayılı «Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışıma Teşvik Kamumu» Tasarı
sının 9 uncu maddesinin son fıkrasına, «Bu bağış
ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahın
dan indirilebilir» cümlesinin ilavesini arz ve teklif
ederiz.
Saygılarımızla.
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet
katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNOER ((Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — önergeye komisyon katılmıyor,
hükümet katılıyor.
önergeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir.
9 uncu maddeyi kabul edilen önerge ile birlikte
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir.
34
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Yerii bir madde teklifi var, okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisti Başkanlığına
Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı Kanun Tasarı
sına 9 uncu maddeden sonra 10 uncu madde olarak
aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Isa Vardal
Turan Bayezit
Zonguldak
Kahramanmaraş
Kâzım İpek
M. Hayri Osmanlıoğlu
Amasya
Gaziantep
M. Azizıoğtu
Fahrettin Uluç
Bursa
Samsun
MADDE 10. — 1.7.1976 gün ve 2022 sayılı Ka
nunun 1 İnci maddesindeki 60 gösterge rakamı 300'e
çıkarılmıştır.
IBAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet
katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
DEVLET BAKANI AHMET KAREVLİ (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, bu kanunla ilgisi yok. Kaıtılmıyoruz.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan, söz işitiyorum.
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit.
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te Ikiridağ) — Sayın Bayezilt'in, demin önergede adı
yoktu; söz aldı. Bu seferki önergede var mı?
BAŞKAN — imzası var efendim.
Buyurun Sayın Bayezit.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan, Turan Bayezit siyasî sorumluluğunun
idraki içindedir, imzası olup olmadığını sayın 'ba
kandan iyi bilir.
Yüce heyete saygılar sunuyorum.
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) —
Korktuğunuzu ikrar eHtiniz.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Sayın Başlbakan bugün çok açık veriyorlar, ikaz ede
rim sizli.
Sayın bakana teşekkür ederim; «Bu maddenin
Ibununla ne alakası var?» dedi. Sayın Bakan, KİT
Kanunu görüşülürken TEKELlin ne alakası vardı?
(SHP sıralarından alkışlar)
ıBiz bu tasarı görüşülürken, niçin bütün grup so
nuna kadar, saat 02.30*a kadar burada bulunduk?
Korktuk. Sayın Başbakan şu tasarının içine bir ara
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seçim maddesi kor diye kork'tuk. (ANAP sıraların
dan gülüşmeler ve «Korktunuz» sesleri)
Korkumuz ara seçimden değil, yanlış anlamayın;
bunu dahi yaparsınız diye korkuyoruz. (ANAP sı
ralarından «Korktunuz» sesleri)
Korkmayacağımızı biliyorsunuz. Eğer siz korkmuyorsanız 'şu kanunu çıkardığınızın ertesi günü
ara seçimi ilan edersiniz. (ANAP sıralarından gürül
tüler)
ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Seçimden kork
tuğunuzu şim'di söyledin.
iBAŞKAN — Lütfen efendim, hatibe müdahale
ötmeyiniz.
Sayın Bayezit, lütfen önerge üzerinde konuşu
nuz.
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, bunları süremden düşürün lütfen. Sayın baka
na önce bunun ilgisini arz etmeye mecburum.
Biz, bu tasarı görüşülürken, böyle palyatif ted
birlerle değil; fakirliği bu memleketin sosyal bünye
sine böyle kazık gilbi çakan tedbirlere çare bulun,
o yola gidin, bu yanlıştır, bumdan vazgeçin, bunu
yapmayın dedik. Ne dedik? Sosyal güvenlik getirin
dedik. İşte şu teklifimizii, eğer sosyal güvenlikten
yanaysanız, eğer programınızdaki sosyal güvenlik
şemsiyesi konusundaki güzel sözleriniz gerçek inanç
larınızı yansıtıyorsa, kabul edersiniz. Biz bununla ne
diyoruz; kâfi değildik 60 katsayı, 300'e çıksın, diyo
ruz. Beş misli 3 500 lira 18 bin lira olsun; kâfi de
ğil, ilave edeceksiniz. Hiç değilse sayıları 710 küsur
'bin kişi olan, ve bu kanundan istifade eden bir geniş
kesime sosyal güvenlik getireceksiniz; ama bunu
kabul etmezseniz, demek ki - sosyal adalet anlayışı
nızın ne olduğunu dün izah eltmlişltik - o izahatı
mızda, o değerlendirmemizde haklıyız, bize vicdan
huzuru verecek'siriiz.
Teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit.
Önergeye hülkümıet ve komisyon katılmıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir.
Madde teklifiyle ilgili diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına
Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Tasarısının
9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir
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10 uncu maddenin tasarı metnine eklenmesini arz
ve tdkliıf ederiz.
LuiEfullah Kayalar
Ünal Yaşar
Yozgat
Gaziantep
Alpaslan Fehillilvanlı
Ankara

Seçkin Fırat
'Bolu

Ayçan Çakınoğulfarı
Mdhmet Sağdıç
Deriizli
Ankara
KaHdırılan hükümler.
İMADDE 10. — 23 Haziran 1983 tarihli ve 2860.
sayılı Yardım Toplama Kanununun BEŞİNCİ BÖ
LÜMÜ ile bu bölümde yer alan 21, 22 ve 23 üncü
maddeleri ve ALTINCI BÖLÜMDE yer alan 29 un
cu mad/deriin 2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmuşjtır.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
Ibu önergeyi işleme koyamazsınız efendiım.
BAŞKAN — Niye koyamayız efend'im?
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu Kanunla il
gisi yok efendim.
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) —
Komisyonda görüşülmedi Sayın 'Başkan.
CAHİT TOTOM (Balıkesir) — Bambaşka bir
kanunun bazı maddelerini ilga ediyor, komisyona
göndermeniz lazım.
'BAŞKAN — 2860 No. lu Kanunun 21, 22, 23
üncü maddeleri, kurban derisi, bağırsak toplama,
fitre ve zekâtla ilgili maddelerdir, bununla ilgisi var
dır.
CAHİT TOTOM (Balıkesir) — Ne ilgisi var efen
dim, bu ayrı bir kanun. Bu Kanun Cem-i lanat Ni
zamnamesini düzenlemiyor efendim, çok rica ederim;
aynı hatayı yapmayın efendim. Ayrı bir tekliftir
bu ve kanun teklifi hükümlerine tabidir, lütfen usu
lüne uygun olarak Başkanlığa iade edilsin.
Kanun teklifleri gerekçeli olarak sunulur efendim.
Gerekçeli olarak Yüce Meclis Başkanlığına sunulur,
Başkanlık da onu komisyona havale eder.
BAŞKAN — Sayın Tutum, kabul etmiş olduğu
muz 8 inci maddede bunlar zaten yer almış.
CAMİT TOTOM (Balıkesir) — Efendim,
nak olarak yer almıştır, toplama usulüyle ilgili
rak katiyen; o ayrı bir şeydir efendim.
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ
kirdağ) — Yer almıştır.
ISayın Başkan, söz alabilir miyim, müsaade
misiniz?
BAŞKAN — Buyurun.
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Efendim, komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
DENGİZ TUNCER (Kayseri) - - Katılıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Efendim, komisyon katıldığına gö
re, madde üzerinde görüşme açacağız.
ÖMER KOŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sa
yın bakana hangi sıfatla söz veriyorsunuz efendim.
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Madde üzerinde hükümet adına söz isti
yorum.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın bakana hü
kümet adına hangi gerekçeyle söz veriyorsunuz efen
dim?
BAŞKAN — Komisyon katıldığına göre, madde
olarak bu hususu müzakereye açıyoruz.
Madde üzerinde söz isteyen var mı?
CAHİT TOTOM (Balıkesir) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Tutum, madde üzerinde gö
rüşme açıyoruz, söz istiyorsanız buyurun efendim.
CAHİT TOTOM (Balıkesir) — Önerge üzerin
de konuşmak istiyorum efendim.
'BAŞKAN — Görüşmeyi madde üzerinde açıyo
ruz efendim. Çünkü önergeye komisyon katılıyor.
CAHİT TOTOM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
önerge üzerinde söz veriyorsunuz değil mi?
BAŞKAN — Hayır efendim, komisyon önergeye
katıldığı için, size madde üzerinde söz veriyorum.
Buyurunuz.
CAHİT TOTOM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
değerli üyeler; kanun yapmanın bir usulü vardır ve
bu da İçtüzükle belirtilmiştir. İçtüzük hükümlerine
göre kanun tasarı ve teklifleri önce gerekçeli olarak
yüce Başkanlığa sunulur. Bu tasan ve teklifler, da
ha sonra da komisyonlara havale edilir. Komisyon
lar da, kendi çalışma usullerini düzenleyen İçtüzük
hükümlerine göre toplantıya çağırılır ve komisyon
larda görüşülen bu kanun tasarı ve teklifleri rapo
ra bağlanarak yüce kurula gelir.
Görüşülmekte olan bir kanun tasarısı veya tek
lifine çerçevesi içinde bulunmayan herhangi bir ko
nuyu, bir önergeyle oylatarak madde monte etmeye
kalkmak, hukuk korsanlığıdır. Bunun adı budur.
Arkadaşlar, bunun yolu şöyle olmalıdır: Eğer
görüşülen konunun doğrudan doğruya kapsamı içe
risinde değilse, Divanın yapacağı ilk şey, bu öner
gelerin gerekçeli olmadığını gördüğü zaman işleme
koymamasıdır. Çünkü, gerekçesiz yeni bir madde
ilavesi teklifi, ayrı bir teklf niteliğindedir ve genel
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hükümlere tabidir. Divan, gerekçesiz olan böyle bir
şeyi alidığında, «Bu, yeni bir madde teklifidir ve
teknik usulüne taib'idir» diye reddedip, işleme koy
maması gerekir.
REŞİT ÜLKER (îstaribul) — Maddeyi geri al
sınlar.
CAHİT TUTUM (Devamla) — Bu, komisyona
'havale edilir, orada görüşülür ve ancak ondan son
ra yüce kurula gelir. Eğer biz, kanun yapma yo
lunu, bu tür görüşmekte olduğumuz tasarıyla doğ
rudan doğruya ilişkisi 'bulunmayan - eğer ilişkisi ol
saydı ya hükümet tasarısında yer alırdı veya komis
yon müzakereleri sırasında böyle bir hüküm ilave
edilirdi; bu yok - bir hükmü - Tütün ve Tütün Te
keli Kanununda olduğu gibi - yasalaştırmak için, onu
salt bir önerge işlemine tabi tutar ve oylatırsanız, o
biçimsel olarak belki kanun gözükür; ama esasta
kanun değildir. Maalesef Anayasamız, bu tür biçim
ce! konularda Anayasa Mahkemesine gitmeyi önle
diği için, bu yolu suiistimal ediyorsunuz; bu doğ
ru değildir, Meclise itibar katmaz. Bu tür yollarla
kanun tedvin etmek, sanıyorumki bu Meclise yakışıtırılabilecek en son haksızlık olur ve bunu Meclis
kabul etmemelidir; bu yolla kanun tedvin edilmez,
kanun yapmak ciddî bir iştir.
m
İSaym Başkan, bu oyl'aıma işi biıle değildir; lüt
fen İçtüzüğün sarih hükmünü uygulayınız ve işleme
koymayınız,
Arz ederim efendim. (SHP sıralarından alkış
lar) BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Ben en son söz almak istiyorum efen
dim.
LUTFUİLLAH KAYALAR (Yozgat) — . Sayır
'Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN — Şahsınız adına mı efendim?
LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Grup
adına efendim.
'BAŞKAN — Buyurun.
ANAP GRUBU ADINA LUTFULLAH KAYA
LAR (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
vermiş bulunduğumuz bu önergenin, Meclis İçtüzü
ğümüze aykırı olan bir hususu yoktur.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Aşkın, komis
yon yerinde oturur; burada evcilik oynamıyoruz, ko
misyon sırasına gelin.
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Genel Kurul salonu
içerisindedir Komisyon.
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BAŞKAN — Lütfen efendim...'
Buyurun Sayın Kayalar.
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, vermiş bulunduğumuz bu öner
genin Meclis içtüzüğümüze aykırı olan bir yönü yok
tur. Meclis içtüzüğümüzün 88 inci maddesini aynen
okuyorum. «Kanunlarda veya içtüzükte aksine hü
küm yoksa, kanun tasarısı veya teklifinde bir madde
nin reddi, komisyona iadesi, değiştirilmesi veya metne
madde eklenmesi hakkında, milletvekilleri, esas ko
misyon veya hükümet değişiklik önergeleri verebilir.
Bu esaslar dairesinde milletvekilleri tarafından tasa
rı veya teklif maddelerinin her fıkrası için dörtten
fazla önerge verilemez.»
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — De
vamını oku, devamını...
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — Deva
mına gerek yok efendim, biz buna göre..,
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu yolla.boşanma
hukukunu da düzenlersiniz, böyle hukuk tedvin edil
mez.
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — Bu ka
nunla ilgili önergemizi Meclis Başkanlığımıza vermiş
bulunmaktayız. Gerekçesini de şifahen kısaca izah
etmek gerekirse, yüce Meclisin 8 inci maddedeki
önergeyle kabul etmiş olduğu, «Her nevi fitre, zekât,
kurban derileri ve bağırsak yardımlarından (bu bende
jöre elde edilecek nakdî ve aynî gelirin toplanması
ve Türk Hava Kurumu, Türkiye Kızılay Derneği,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Di
yanet Vakfı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları arasında paylaştırılması usul ve esasları
bir yönetmelik ile düzenlenir.) hükmü, yukarıda be
lirttiğimiz gibi, kabul edildi.
Şimdi getirdiğimiz bu yeni teklif, buna bağlantılı
olarak ileride doğması muhtemel karışıklıkları şim
diden önlemeye matuf olan bir tekliftir. Eğer ince
lenirse, bizim kaldırılmasını teklif ettiğimiz maddelelerin durumu daha iyi bir şekilde 8 inci maddede dü
zenlenmiştir.
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, söz
istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Rıfat Bayazıt.
Efendim, iki arkadaşa söz verdiğim için zatıâlinize veremeyeceğim efendim.
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Buyurun Sayın Bayazıt.
I de bir defa oldu; Ticaret Odalarının Teşkili Hakkın
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın S da Kanun Hükmünde Kararnameye bazı maddeler
getirilmişti. «Bunları getiremezsiniz» dedik ve bu Mec
Başkan, çok muhterem milletvekilleri; müzakeresini
liste, huzurunuzda bu kanun reddedildi.
yaptığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş
Geçmiş tatbikatı olanların hepsini unutup, bu ta
vik Kanunu Tasarısı hükümet tarafından Meclisimi
sarının
içerisine sokuşturduğumuz bir madde ile
ze sevkedilmiş, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından
2860
sayılı
Kanunun bazı maddelerini kaldırıyo
incelenmiş, başka bir komisyona havale edilmeden
ruz. Bu teamül devam ederse, bu Meclis çalışmaz ha
huzurunuza gelmiştir. Bu defa, verilen bir önergeyle
le gelir, bu Meclise inanç kalmaz. Gece yarısı bir
2860 sayılı Kanundaki, yani yaklaşık üç sene önce
madde getirir - zaten Başkanlık Divanı 101'e riayet
kabul edilmiş bulunan bir kanunun bazı maddelerini
etmiyor, 101 oyu beklemiyor, zamanı geliyor, bura
kaldırıyor ve o kanuna aykırı bazı hükümler de ge
dan 8 kişiyle kanun çıkarıyor - böyle mühim bir ta
tiriyorsunuz.
sarıyı 8 kişiyle görüşür, kabul ettirir, yarın Resmî
Şimdi, kanun yapma sanatı ayrı bir şeydir. Dünkü
Gazetede neşrettirmiş olursunuz. Bu hatalara düşme
birleşimde, ilk defa bu kanun tasarısının 2860 sayılı
yelim.
Kanuna taban tabana zıt olduğunu; gerek hükümet
Hepinize saygılar sunarım.
tarafından, yani kanun tasarısının şevki sırasında ve
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. (Ba
gerekse yüce komisyonda inceleme yapılmadığını, hu
ğımsızlar sıralarından alkışlar)
zurunuza noksan getirildiğini arz etmiştim. Bu defa,
Buyurun Sayın Arıkan.
belki oradan kaynaklanmış olacak ki, önümüze «İşte,
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
siz bunu söylediniz ya biz de şimdi milletvekili ola
ğerli milletvekilleri; ben, tasarının genelde Anayasaya
rak 5 arkadaşımızla birlikte - veya daha fazla - bir
aykırı olduğuna, icaplara da uygun olmadığına ina
teklif getiriyoruz ve 2860 sayılı Kanundaki sizin söy
nıyorum. Ama burada tartışılan konu o değil, usulî
lediğiniz 21, 22 nci maddeler ile diğer bazı madde
bir konudur. Bu tasarının hükümleriyle çelişkili halde
leri kaldırıyoruz» diyorsunuz.
bulunan diğer hükümlerin durumu ne olacak?.
Böyle şey olmaz arkadaşlar. Kanun teklif etmek
Kanımca, içtüzüğün 88 inci maddesine göre, ka
milletvekilinin, tasarı sevk etmek hükümetin vazife
nun çerçevesi içinde kalmak şartıyla madde eklene
sidir. Bu teklif veya tasarılar Büyük Millet Meclisi
bilir. Hukuka su katmayalım, muhalif de olsak huku
Başkanlığına gelir. Büyük Millet Meclisi Başkanı, bu
ka su katmayalım, bu bir. Eklenebilir.
teklif veya tasarıları ilgili komisyonlara havale eder.
Eklenmeseydi ne olurdu? Bir yanda çıkacak olan
Acaba, Cem'i îanat Nizamnamesinin yerine geçen
bu tasarı var, diğer yanda öbür kurumların yardım
ve üç sene önce çıkarılan bu kanun hangi komisyon
kanunları var. Hukukta «Zımnî ilga» diye bir mües
lardan geçti; bir defa bunu iyice incelemek lazım.
sese vardır, işte o zaman zımnî ilga müessesesi işler
Bu kanun çıkarılırken, yalnıca şurada oturan Plan
di, yine onlar yetkisiz kalırdı, bu ikincisi.
ve Bütçe Komisyonunun mütalaası ile hareket etmek
Üçüncü husus, Türk hukuk uygulamasına bak
doğru değildir.
tığımızda, çoğu zaman şunu görüyoruz : Vergi Usul
1961 Anayasası kabul edildikten sonra, yeni İç
Kanununda; Sayın Başbakanımızın Başbakan Yar
tüzük müzakereleri sırasında, bu konular enine bo
dımcılığı yaptığı, Sayın Başbakan Yardımcımızın da
yuna tartışılmış; bu tartışmalar sırasında ve doktrinde
Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde usul kanunları tek
«Başka bir kanun, diğer bir kanunun içerisinde ilga
tek ve süreli olarak 47 kere değiştirilmiştir; onun
edilemez, yeni bir hüküm getirilemez» diye, gerek
altına şöyle bir hüküm konurdu - 47 defa değiştiril
İlhan Arsel ve gerekse diğer anayasacılar mütalaa
diği için, diğer kanunların da aykırı olan hükümleri
zikretmişlerdir.
nin kaldırılması lazım gelir - denir ki, «Bu kanuna
aykırı olan hükümler de kaldırılmıştır.» Bu, 1961
Sayın Başkanlık Divanı, geçmiş tatbikatlara da
yılında vergi kanunlarında yapılan değişikliklerde gö
bakacak olursa, bu şekildeki kanun tasarıları ve tek
rülmüştür. Binaenaleyh, hüküm eklenebilir, yeni bir
lifleri Meclise getirilmiş; müzakereler sonucunda ka
hüküm getirilebilir.
bul edilmemiştir. Gerek Danışma Meclisi Zamanın
da, gerek 1982 Anayasası öncesi Millet Meclisinde
Yalnız bunu, Tütün Kanunuyla karıştırmamak
böyle hadiseler olmuştur. Zannedersem bu Mecliste
lazımdır. Sayın Başbakan, demin arkadaşımıza «Tü-
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tün tekeli de KİT'tir» dedi; tahmin ediyordum o sa
vunmayı yapacağını...
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) —
Özelleştirme.
VURAL ARIKAN (Devamla) — Evet, özelleş
tirme.
Şimdi, «Özelleştirme kanununun içerisine yerleş
tirebiliriz, bu önergeyi de ona göre verdik» dedi.

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 88 inci madde ge
reği, bu önergeyi komisyon isteyebilir ve müzakere
edebilir; ama, oylayamazsınız efendim.
BAŞKAN — Niye efendim?
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Çünkü, yeni bir
kanun teklifidir.
BAŞKAN — Efendim, komisyon katıldı ve mad
de üzerinde de görüşme açtık.

Meselenin farklı bir yanı var; 110 uncu Birleşim
gündemine bakarsanız, 1 inci sırada Özelleştirme Ka
nunu vardır ve yine 11 inci sırada Tütün ve Tütün
Tekeli Kanunu vardır - nitekim bugünkü gündemin
de 9 uncu sırasında yer almaktadır - İşte o zaman,
Başkanlık Divanının, hem İçtüzüğe sahip olup, hem
hukuka saygılı olup bu önerge geldiğinde reddetmesi
lazımdı. (SHP ve DYP sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar) Çünkü orada durum farklı. Mademki bir ta
sarı halinde gelmiştir, getirilmiştir, bu tasarı dolayı
sıyla Meclisin yasalaştırma kuralları vardır. Nelerdir
bu yasalaştırma kuralları; grupların tümü hakkında
ki konuşmaları, milletvekillerinin tümü hakkındaki
konuşmaları, tümü hakkındaki uygulama, bunların
hepsi haktır; işte oraya geçiştirmek, aktarmak sure
tiyle Meclisin bu hakkını hem hükümet hem de Baş
kanlık Divanı gasbetmiş bulunmaktadır. Hukuka ay
kırı olan nokta budur. Ben bunu objektif olarak söy
lüyorum Sayın Başbakan.

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
misyonun ekseriyeti yok efendim.
BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz efen
dim?..
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
misyonun ekseriyeti yok efendim.

Eğer hükümet özelleştirme Kanununun içerisin
de «1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun
şu maddeleri, şu maddeleri kaldırılmıştır» deseydi,
tasarıyı böyle sevk etseydi, Meclis huzuruna gelsey
di, Meclisin bu temel haklarının gasbı da söz konu
su olmayacaktı. Çünkü o zaman görüşme sırasında
arkadaşlarımız, tümü hakkında, maddeleri hakkında
görüşme imkânını bulacaktı. Yoksa tasarıda, bu mad
de ilavesi bakımından, benim şahsî kanım getirilebi
leceğidir, konuya vuzuh getirir sanıyorum*:
Saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan.
Konuşmak istiyor musunuz Sayın Bakan?
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (Te
kirdağ) — Yeteri derecede açıklama yapılmıştır efen
dim. •*
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
usulle ilgili söz almak istiyorum.
BAŞKAN — Hangi usul?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Hepsi burada.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu
kadar da Osmanlı usulü gitmeyin canım; Osmanlı
hayranısınız, anladık.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Önerge,
yeni bir madde ilavesini istemektedir. Bu önergeye
komisyon katılıyor. Bir madde olarak...
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
misyon yukarıda müzakere yapar, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Görüşmeye açtık; gruplar ve şahıs
lar adına da konuşuldu.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ben usulle ilgili
konuşacağım Sayın Başkan.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ya
pılan kapkaç usulüdür; burada müzakere yapamazsı
nız.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, iddia
mız usulsüzlükle ilgilidir. Ara verilerek, bu konu
üzerinde komisyon müzakereye çekilir.
BAŞKAN — Herhangi bir usulsüzlük yoktur efen
dim.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım,
siz «Komisyon katıldı» diyorsunuz; bunu nasıl der
siniz? Acaba, komisyon bu konuyu müzakere etmiş
midir?
BAŞKAN — Komisyon katıldı ve meseleyi görüş
meye de açtık efendim.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, komis
yon hukuken katılamaz. Bu konuda müzakere açılsın.
BAŞKAN — Efendim, komisyon katılmasa idi
görüşme açabilir miydik; Sayın Tutum, niye böyle
yapıyorsunuz?
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Komisyon hu
kuken katılamaz; çünkü, bu konuda müzakere açma
lısınız.
BAŞKAN — Komisyon katıldı efendim. Bu ko
nuda müzakere açtık ve madde üzerinde de konu
şuldu.
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, «Ko
misyon katıldı» diyemezsiniz. Komisyon, sadece
ANAP'lı üyelerden ibaret değildir.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Yanlış uygulamada ısrar ediyorsunuz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza suna
cağım...

III. — YOKLAMA
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın
yoklama istiyoruz.
(10 milletvekili ayağa kalktı)

Başkan,

BAŞKAN — Yoklama isteyebilirsiniz, hakkınız
dır efendim.
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVL1 (Te
kirdağ) — Oylamaya geçtiniz Sayın Başkan.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Oylamaya geçtik
ten sonra da yoklama isteyebiliriz. Bu konuda Ana
yasa Mahkemesinin kararı var.
BAŞKAN — Yoklama isteyebilirsiniz.
Sayın milletvekilleri, yalnız lütfen bağırmadan
usulü dairesinde konuşalım.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ba
kanlar bağırınca, onları da ikaz edin Sayın Başkan.

BAŞKAN — Onları da ikaz ederim efendim; me
rak buyurmayın Sayın Bayezit. Benim için herkes ay
nıdır.
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Yoklamaya ne gerek var Sayın Başkan;
çoğunluk var, mı yok mu görmüyor musunuz?
BAŞKAN —"Efendim, yoklama istenmiştir, usulen
yapılacaktır.
Yoklama isteyen sayın üyeler : Sayın Tutum, Sa
yın Bayram, Sayın Bayezit, Sayın Narin, Sayın Ir
mak, Sayın Muzaffer Yıldırım, Sayın Kuşhan, Sa
yın Sarıoğlu, Sayın Erel ve Sayın İpek.
Yoklamaya başlıyoruz, buyurun okuyun efendim.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Sayın üyeler, yetersayımız vardır.

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
/. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teş- II
«GEÇİCİ MADDE — a) 4 üncü maddenin (e)
bendi geliri 1986 yılı kazançlarından başlamak sure
vik Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
tiyle her yılki yıllık beyanname veren mükelleflerin
Raporu (1/772) (S. Sayısı : 454) (Devam)
(Gelir ve Kurumlar) vergi kazançlarına uygulanır.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
| Diğer müteakip yıllarda yüzde 1 ilave Gelir ve Kubul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. j
I rumlar Vergisi arttırımı yapılmaz.»
Kabul ettiğiniz önergeyi 10 uncu madde olarak
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Hilmi Nalbantoğlu
Hayrettin Ozansoy
Kabul edilmiştir.
Erzurum
DîyarbaJkır
Kâzım İpek
Cahit Tutum
Bir geçici madde var, okutuyorum :
Amasya
Balıkesir
GEÇİCİ MADDE — a) 4 üncü maddenin (e)
Ömer Kuşhan
bendi 1986 yılı kazançlarına uygulanır.
Kars
b) Mahallî idareler vakıflara aktaracakları % 2'
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
lik miktar için bütçelerinde aktarma yaparlar.
tılıyor mu?
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı
efendim? Yok.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum :
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz.
TBM Meclisi Başkanlığına
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
Görüşmekte olduğumuz 454 sıra sayılı Yasa Tek
kirdağ) — Katılmıyoruz.
lifinin geçici madde (a)'nın aşağıdaki şekilde değiş
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet katirilmesini arz ve teklif ederiz.
II tılmıyor.
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Önerge sahibi konuşmak isterler mi?
HÎLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Öner
gemiz açıktır.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde kabul
edilmiştir.
11 inci maddeyi okutuyorum :
Yürürlük
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
12 nci maddeyi okutuyorum :
Yürütme
MADDE 12. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Oyunun rengini belirtmek üzere, lehte Sayın Hak
kı Artukarslan, aleyhte Sayın Paşa Sarıoğlu söz is
temişlerdir.
Buyurun Sayın Artukarslan.
Sayın Artukarslan?.. Yok.
Buyurun Sayın Paşa Sarıoğlu.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — An
ladı lehte konuşmanın zor olduğunu da...
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Lehte ben konuşmak
istiyorum Sayın Başkan.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım;
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde işçi, memur, köy
lü ve dar gelirli - savaş yılları hariç - bu hükümetin
ikibuçuk yıllık dönemindeki kadar bunalıma ve sıkın
tıya düşmemiştir.
Gördüğünüz gibi, gazetelerde işsizlik dolayısıyla
çıldıran avukat...
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — İşsizlikten
değil, sarhoşluktan o; benim arkadaşım.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Ondan sonra,
iş bulamadım diye kendini asan 6 çocuklu baba...
(ANAP sıralarından, «Ne satıyorsun, ne?» sesleri)
NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Başkan, ne ko
nuşuyor?
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PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Evet, evvela in
tihar ettirip, sonra da kendisine iane vereceksiniz.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Önce
sizin intihar etmeniz lazım.
BAŞKAN — Lütfen sayın hatibe müdahale et
meyin efendim.
PAŞA SARIOÖLU (Devamla) — Evvela astırıp,
sonra da iane vereceksiniz, evet...
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, devam edin.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Hiçbir dönem
de ahlakî değerler bu kadar çöküntüye uğramamıştır.
Türkiye'nin tarihinde hiçbir dönemde rüşvet dediko
dusu, nüfuz ticareti, vatandaşın hakkının suiistimali
de bu kadar olmamıştır arkadaşlar. Bunu burada
iki gün evvel söyledi arkadaşım, demir vurgununda
gördünüz.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Ayıp
oluyor, ayıp.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Birbuçuk milyarı
nasıl ucuza satıp, nasıl pahalıya aldığını gördünüz
arkadaşlar; ama şunu bilin, şunu söylüyoruz, bura
dan arkadaşlarım da söyledi, bu iktidar bize nasip
olursa fonda...
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Elini vurma
beyefendi, orası kürsü.
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, elinizi vurmayın...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Vururum efen
dim, vururum, bırakın, bırakın...
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, elinizi vurmayın lüt
fen.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bunu hatip
meydanı diye kullandıkları zaman şunu bilin ki, bu
nu yapanlar, bunu yaptıranlar bunun hesabını Yüce
Divanda millet önünde verecektir arkadaşlar, öyle
ucuza mal yok... (ANAP sıralarından «Ayıp ayıp!»
sesleri, gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, bir dakika efendim...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Eskiden yapı
lırdı; ama kulpu vardı, sizinki kulpsuz arkadaşlar
kulpsuz.
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen beni dinleyin
efendim, bir dakika dinleyin heyecanlanmayın, lüt
fen efendim...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim, mü
saade edin konuşayım.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, olumsuz oy vereceğini söylüyor, lütfen
kesmeyin sözünü.
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BAŞKAN — Efendim, tasarı üzerinde konuşun
lütfen.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Aleyhte konuşuyor, sözünü kesmeyin Sayın Başkan.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, bi
liyorum içinizde vicdanı rahatsız olan çok kimse var
konuşuyoruz; gizlemeyin, gizlemeyin bunu biliyoruz...
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen efendim tasa
rı üzerindeki görüşlerinizi bildirin.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ni
çin olumsuz oy vereceğini söylüyor ve uyarıyor oy
vermeyin diye, sözünü kesmeyin konuşsun Sayın Baş
kan.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Tasarının ge
neli üzerinde görüşüyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Lütfen efendim, heyecanlanmayın.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Lütfen müda
hale etmeyin Sayın Başkan.
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) —
Kongre endişeniz var.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bizim kongre
den endişemiz yok Sayın Başbakan, hiç yok.
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Şilindiniz
hâlâ konuşuyorsunuz.
BAŞKAN— Efendim, lütfen hatibe söz atmaya
lım.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bizde seçimler
demokratik usulle yapılır, sizdeki gibi tayinle değil
Sayın Başbakan, tayinle değil. Siz listeyle tayin ya
pıyorsunuz.
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Bilmediğin
konularda konuşma.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Siz yılın 11 ayın
da perhiz yaptırıp oruç tutturuyorsunuz; ondan son
ra buraya gelip ramazanda perhiz bozdurup, oruç
bozuyorsunuz arkadaşlar. (SHP sıralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Çok gülünçsünüz, gülünç oluyorsunuz.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Gülünç kendinizsiniz; çünkü, bugün çok gülünç ve acemice bu
rada konuştunuz ve bununla, bu çatı altında oldukça
acemi bir şekilde din sömürüsü yaptınız.
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Ne gerek var,
niye laf atıyorsunuz?
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Sana ne?.. Sana mı söylüyorum?
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Oturun, dinle
yin.
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DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Sen nasıl laf atıyorsan ben de laf atıyo
rum, niye karışıyorsun?
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım;
lütfen, hatibi dinleyelim.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, bu
tasarı dolayısıyla burada din istismarcılığı yapılmış
tır. Yalnız şunu bilin ki, bu, vaktiyle yapıldı; sizin
üstatlarınız yaptılar, ağabeyleriniz yaptılar ve sizden
daha iyi yaptılar; ama sonuca gidemediler. Sonuçta
bundan dolayı rejim çöktü.
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Hayır yapmak,
dini istismar etmek demek değildir; hayır dinin emri
dir.
BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen laf atmayın.
Sayın Sarıoğlu, sız devam edin efendim.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, sos
yal demokrat düşünceyi...
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz
bu tasarıyla hayrı değil şerri getiriyorsunuz.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sosyal demok
rat düşünceyi, ilkel kapitalizminiz karşısında yerme
niz için, kutsal değerleri merdiven yapma hastalığın
dan ve alışkanlığından vazgeçiniz.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gürüşhane)
— Yanlışlık var, kongreleri için hazırladığı yazıyı
okuyor.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Çağdaşlık, gör
kemli fizikî yapılarla, binalarla, süslü ithal mallarıy
la, tüketim mallarıyla değil, düşünce yapısındaki bağ
nazlıktan kurtulma...
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın
Başkan, süresi doldu.
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bağnazlıktan
kurtulma, evrensel demokratik değerlere önem verme
ve onlara saygıyla olur. Suudi Arabistan'da da bir
çok şey bedava veriliyor; ama çağdaş bir ülke oldu
ğunu iddia edemezsiniz.
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Listeler
yapılmış, listeler...
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — 1960'lı yılların,
çarpık, yalan ve itham kokan ve demokratik solu
öcü gösteren köhne zihniyeti, dün sayın bakan bura
da hortlatmaya çalıştı. Demokrasi uzlaşmak dernek^
tir, demokrasi birbirine tahammül demektir. Demok
rasi içerisinde eğer birleşemezseniz, sizin akıbetiniz
42 —

T.B.M.M.

B : 112

de öbürlerinin akıbetine döner. (ANAP sıralarından
gürültüler) Biliyorsunuz, biliyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen toparlayın
efendim.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)
— Zamanı doldu Sayın Başkan. (ANAP sıralarından
gürültüler)
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Gürül
tü edenleri atın dışarı.
BAŞKAN — Efendim, müdahale ediyorsunuz,
lütfen siz de susarsanız, ben müdahale ederim hatibe.
Lütfen toparlayınız Sayın Sanoğlu.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Geneli üzerin
de konuşuyorum, geneli üzerinde konuşuyorum.
Arkadaşlar, bu kürsü kutsaldır. Sayın İnönü'ye
de, biliyorsunuz neler söylendi. Rahmetli dedi ki :
«Bunlar gökte uçan, yem arayan masum kuşa bile
komünist diyorlar.» Şimdi bakıyoruz, sağdan soldan
kıpırdanmalar var, bir şeyler bulaştırılmak isteniyor.
Bunlar ilkel düşüncedir arkadaşlar, ilkeldir, demok
rasi ile bağdaşmaz. (ANAP sıralarından gürültüler)
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PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim, nere
de konuştum? 5 dakikasını konuşamadım Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Siz konuşmuyorsunuz, başkasına
laf atıyorsunuz.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Siz onlara di
yeceğinize bana diyorsunuz.
BAŞKAN — Onlara, da diyorum, zatıâlinize de
diyorum efendim; istirham ederim...
J
Tamamlayın efendim, lütfen bağlayın. (ANAP sıI falarından gürültüler)
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar,
müsaade edin, bazı rakamlar vereceğim. Müsaade
edin, müsaade edin; sakin olun. (ANAP sıralarından
I gürültüler)

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, dinle
yen yok ki...
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... Hatip konuşmasını tamamlıyor; lütfen efen
dim...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar,
Türkiye'de
sayenizde, iktidara geldikten sonra özel
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Alakası
likle hızlanan bir gelir dağılımı adaletsizliği vardır.
ne, ne alakası var?
Sayın Başbakan, şimdi bakın Dünya Bankası rapoBAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, süreniz doldu efen
I
rundan rakamlar veriyorum.
dim, lütfen... Keseceğim sözünüzü efendim.
MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Ne
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Alakası
I
alakası
var?
ne? (ANAP sıralarından gürültüler)
PAŞA
SARIOĞLU (Devamla) — Var; işte buPAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Evet, dün ko
I
nun
için
getiriyorsunuz.
(ANAP sıralarından gürül
nuştu çünkü burada. (ANAP sıralarından gürültü
tüler)
ler)
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ne
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)
I
bağırıyorsun?
— Paşa, hangi kanun üzerinde konuşuyorsun?
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Erdal
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Şimdi, şimdi...
inönü seçimi dün yapsaydı keşke, daha iyi olurdu.
BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Dünya BankaPAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Şimdi, bu mem
I
sının
yayınladığı rapora göre, gelir dağılımı kötü
lekette sosyal adaleti...
I olan 126 ülke arasında en kötü sekiz ülkeyi sayıyoBAŞKAN — Sayın Sarıoğlu...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim, mü I rum şimdi. Türkiye, Brezilya, Panama, Zambiya,
I Peru, Kenya, Nepal ve Meksika. İşte Türkiye'nin busaade edin, konuşuyorum.
I
günkü durumu; işte, çok itimat ettiğiniz, daima oraBAŞKAN — Ama 10 dakika oldu efendim.
I
dan
aldığınız, rapor aldığınız, Dünya Bankasının raPAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Hayır efendim,
daha yeni geliyorum konuya. (ANAP sıralarından I poru arkadaşlar. Bunlar buraya geçmiş...
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
gürültüler)
MUSTAFA
KALEMLİ (Kütahya) — Kürsüye niye
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
I
vuruyorsun?
nuşturmadılar ki Sayın Başkan.
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — KürALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Vakti
I süye vurmayın.
doldu Sayın Başkan.
BAŞKAN — Elinizi kürsüye vurmayın Sayın SaBAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, 10 dakika konuş
1 rıoğlu. (ANAP sıralarından, «Elini vurma» sesleri)
tunuz efendim.
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PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bunlar burada
var, burada var. (ANAP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, sözünüzü kesmeye
mecbur kalacağım. (ANAP sıralarından gürültüler)
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Bunları
dün söyleseydin; partinin merkez karar organında
idin.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Türkiye nüfu
sunun yüzde 20'si.
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sen
bizim aldığımız oy oranını söyle.
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, sözünüzü kesmeye
mecbur kalacağım; lütfen bağlayın efendim, istirham
ediyorum. (ANAP sıralarından gürültüler)
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim mü
saade edin, konu üzerindeyim Sayın Başkan.
BAŞKAN — 15 dakika oldu. Lütfen efendim...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim, ben
konunun üzerinde konuşuyorum.
BAŞKAN — Başkanlığı müşkül durumda bırak
mayın lütfen; bağlayın efendim. Sözünüzü kesmek...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim, niçin
bağlayayım? Evvela benim konuşmama müsaade
edilsin. Bu kürsü konuşmak içindir Sayın Başkan.
BAŞKAN — Siz konuşmuyorsunuz ki efendim,
bakın laf atıyorsunuz.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, bu
rapora göre nüfusun yüzde 20'si millî gelirin yüzde
56,5'ini alıyor. Lütfen öğrenin, bilin; okumuyorsu
nuz bari dinleyip öğrenin. ^ANAP sıralarından gü
rültüler)
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Devamı
nı yarın kurultayda konuşursun.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Geriye kalan
yüzde 80 de, rapora göre yüzde 43,5'ini alıyor. Bun
ları biz ezbere söylemiyoruz, rapora göre söylüyoruz
arkadaşlar.
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, kaç dakika oldu?
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Kaç
dakika oldu?
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Müsaade edin
daha bitmedi. Rakamlarla konuşuyoruz. Günlük üc
ret... (ANAP sıralarından gürültüler) Arkadaşlar mü
saade edin de konuşayım; dışarıdan rakam veriyo
rum da onun için.. (ANAP sıralarından gürültüler)
Günlük ücret 1980'de günde 1,5 dolar...
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BAŞKAN — Konuşturmuyorsunuz efendim; lüt
fen efendim... Bağlasın sözünü. Lütfen susarsanız...
(ANAP sıralarından gürültüler)
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar bu
rada konuşmayıp da nerede konuşacağız? (ANAP
sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen bağlayın.
(ANAP sıralarından gürültüler)
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim rapor
okuyorum. Rakam okuyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, sözünüzü kesmeye
mecburum.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar,
sizlere gelir dağılımındaki bozuklukla ilgili bir - iki
örnek vereyim...
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen bağlayın
efendim, aksi halde sözünüzü keseceğim.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — 1974'te... (ANAP
sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen bağlayın.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim, bana
diyeceğinize oraya deyin lütfen. (ANAP sıralarından
gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, bağlayın, yoksa sö
zünüzü keseceğim
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Niçin bağlaya
yım Sayın Başkan henüz konunun üzerindeyim, ko
nuşamadım ki...
BAŞKAN — Efendim. 15 dakikadır kürsüyü iş
gal ediyorsunuz.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim, bu
rada konuştuğum üç sayfalık metin. Nerede 15 daki
ka konuştum? (ANAP sıralarından gürültüler)
Sayın Başkanım, beni konuşturmaya mecbursunuz.
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen efendim, söz
lerinizi bağlayın, zamanınız karşılıklı tartışmayla geç
ti. Sözlerinizi bitirin, yoksa kesiyorum.
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Bı
rakın konuşsunlar Sayın Başkan.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar,
1974 yılındaki millî gelir dağılımını söylüyorum :
Çiftçi yüzde 30,20... (ANAP sıralarından gürültüler)
BERATI ERDOĞAN (Samsun) — Kanunla ne
alakası var bunun?
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Müsaade et
beyefendi, rakam veriyorum. Bu, gelir dağılımındaki
bozukluktan ileri geliyor, ezbere konuşmuyorum.
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BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen efendim...
Karşılıklı atışmayı bırakın, lütfen bağlayın, aksi halde
sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalacağım.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim, benim
sözümü lütfen kesmeyin. (ANAP sıralarından gürül
tüler)
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, sözünüzü kestim
efendim, lütfen yerinize buyurun. (Başkan tarafından
hatibin mikrofonu kapatıldı)
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Devam et Sayın Sa
rıoğlu.
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim,
buyurun...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Kesin efendim
kesin; ama ben rakamları vermeye mecburum. (ANAP
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, arkadaşlar konuşturmadılar ki?..
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen kürsüyü terk
edin efendim.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Baskı altında
kalmayın Sayın Başkan. Taraflı davranmaya devam
ediyorsunuz. Getirdiğiniz sistem burada. Ben sizin
kadar taraf tutan Başkan görmedim. (SHP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, 15 dakikadır kür
süyü işgal ediyorsunuz, lütfen yerinize buyurun efen
dim lütfen...
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Hesap adamı
yız diyorsunuz hesaptan kaçıyorsunuz. (ANAP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar)
BAŞKAN — Lütfen kürsüyü terk ediniz efen
dim.
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, söz is
tiyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aşkın.
Konuşma süreniz 5 dakikadır.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, söz veremezsiniz efendim.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu tarafgir tutumu
nuz, Başkanlık Divanının saygınlığına gölge düşürü
yor.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Niye söz veriyor
sunuz efendim?
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bizim yarın kongremiz var; arkadaşlar
bakanlık yatırımı yapıyorlar.
SALİM EREL (Konya)'— Sayın Başkan, Artukarslan konuşmayacaklar mıydı efendim?
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın arkadaşlarım, bizde konuşmacıyı edeple dinleme
özelliği vardır, lütfen dinleyelim.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efendim...
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; tasarının tümü üzerinde oyumun ren
gini belli etmek üzere söz almış bulunmaktayım ve
içtüzüğün milletvekillerine verdiği hakkı kullanarak,
sizlerin sabırlarını taşırmadan ve hele hele kürsü iş
gali gibi yeni moda akımları da yaratmadan sözle
rime başlamak istiyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar)
Anavatan Partisinin ikibuçuk yıllık iktidarı ve hü
kümetinin icraatı karşısında muhalefetin âdeta ne
yapacağını bilmez bir hava içerisinde, şaşırmış, şaş
kınlık içerisinde birtakım hayallerini yaşatmaya çalış
tığını görmekteyiz...
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, tahrik ediyorlar. Edepli konuşsunlar efen
dim.
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sen İsmet inö
nü müsün?
BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen tasarı üzerinde
konuşunuz.
İLHAN AŞKİN (Devamla) — Anavatan iktidarı
karşısında muhalefet her geçen gün erimeye başla
mıştır. (ANAP sıralarından alkışlar)
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ye
ni bir şey söyle.
BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen tasarı üzerinde
konuşunuz.
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Büyük bir telaşın
içindesiniz. Gerçeklere eğiliniz, milletin sesine kulak
veriniz.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, ne alatkası var efendim?
İLHAN AŞKIN (Devamla) —- Sosyali adaletçi
lik... Gerçek sosyal adaletçilik sloganını Anavatan
şiar ©dinmiş ve bunu gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Bu sloganlar da elinizden alınmıştır, bunun telaşı için
desiniz. Sosyal demokratlar, yarın bir kongre akde
deceksiniz. O kongre dolayısıyla da 'birtakım selam
lar vermek istediniz, ama yaya kalıyorsunuz.
'BAŞKAN —• Sayın Aşkın, lütfen tasarı üzerinde
konuşunuz.
. M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, ne alakası var efendim?
Sen onları Başbakanına söyle.
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İLHAN AŞKIN (Devamla) — Anavatan iktidarı
ve onun hükümeti millete en güzel hizmeti vermeye
'başlamıştır. Bunu sadece Türikiye değil hütün dünya
yakından itatoip etmektedir. İşte dün Batı Almanya
Cumhurbaşkanı geldi, Japon Prensi geldi. Türkiye'
deki gdl'işmeleri yakından izleyen, Türkiye'nin iyi yol
da olduğunu yakından hilen bu insanlar, Türkiye ile
daha iyi münasebetler kurmak istemıek'tedirîer.
Siz muhalefetteki sayın arkadaşlarıma, bir gerçe
ği daha, müsaade ederseniz .söylemek istiyorum. 6
Kasım 1983'te; Türikiye Büyük Millet Meclislinin açıl
dığı gün, Anavatan Partisi İktidar olmuş, parti oılarak hüviyetini koruyahilmiş ve gücüne güç katmış
tır; 'ama gelin görün iki, muhalefet darma duman ol
muş, toz duman içinde ne yapacağını şaşırmış haile
gelmiştir.
BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen tasarı üzerin
deki görüşlerinizi bildirin efendim.
IflLHAN AŞKIN (Devamla) — Türkiye 'büyük bir
gelişmenin içine girmiştir, hızla altyapı yatırımı;arı
artmaya 'başlamış, enflasyon aşağıya çekilmeye haş
lamış, ihracatımız artmaya başlamış, ödemeler den
gesi müspet hale gelmeye haşlamış, turizm gelirleri
artmaya haşlamış, sağlıklı gelir kaynakları, sağlıklı
vergiler yoluyla elde edilmeye haşlanmış; bütün bu
ekonomik göstergeler acaba size bir şey demiyor mu?
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Valtandaşa sorun
'beyefendi, vatandaşa sorun.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, tuıtumunuz hakkında söz hakkımız do
ğuyor.
'BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen toparlayın efen
dim.
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Evet, henden ev
vel hir arkadaşımız bu kürsüde bir rapordan söz et
tiler; ben de bir rapordan söz edeceğim. Odalar Bir
liğinin üç aylık raporunda -bakınız, siz de dinleyi
niz- kısaca 'belirtmek gerekirse...
BAŞKAN — Sayın Aşkın, Sayın Aşkın, lütfen
toparlayın efendim.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Kaç dakikadır ko
nuşuyor.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, tutumunuz hakkında söz hakkımız doğ
du.
İLHAN AŞKIN ('Devamla) — Rapor, 1986 yı
lındaki ilk göstergeler, ekonominin gelişmeye devam
ettiğini ve fiyat arıtışllarında da bir yavaşlamanın haş
ladığım göstermektedir» diyor.

29.5 .1986

O :1

SALİM BREL (Konya) — Sayın Başkan, rüya
sında mı sayıklıyor 'bu arkadaş?
İLHAN AŞKIN (Devamla) — «1986 yılının ilk
üç ayına ait üretimle ilgili bilgiler, bazı temel sayı
labilecek malların' üretimlerine göre 1986 yılının ilk
üç ayında, sanayideki üretim gelişmesinin devam et
tiği 'izlenimi edinil inektedir.» işte gerçek raporlar
hunlardır. Bunları da okuyunuz ve ondan sonra mem
leketin nereden nereye geldiğine dikkat ediniz.
BAŞKAN — Sayın Aşkın, sözlerinizi bağlayın
efendim.
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Fa'krü zaruret
İçinde ve muhtaç durumda bulunan...
M. TURAN BAYEJZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, tutumunuz hakkında söz hakkımız doğ
du efendim.
BAŞKAN — 5 dakika oldu efendim.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sü
reden değil, içeriğinden dolayı Sayın Başkan.
İLHAN AŞKIN (Devamla) — İnsanlarımıza ta
mamen sosyal amaçla yaklaşan...
BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen....
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sosyal yardımlaşma ve dayanışjmayı...
BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen dinler imlisiniz?
Biraz evveli kürsüyü işgalden 'bahsettiniz; lütfen to
parlayın ve bağlayın efendim.
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Toparlıyorum Sa
yın Başkanım.
Fakra zaruret içinde ve muhtaç durumda 'bulu
nan insanlarımıza önemli hir yardımı sağlayacak
alan...
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ki
me?
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ve fevkalade mü
essir 'bir kanun hüviyetini taşıyacak olan, sosyal
amaçlı böylesine bir kanun yine Anavatan İktidarı
na nasip olmuş, Anavatan Hükümeti hu Kanun ta
sarısını yüce Meclise sunmuş ve ışu anda da kabul
edilmek safhasına gelinmiştir. Her vesileyle sosyal
amaçtan söz eden sosyal demokratlar, muhalefetteki
diğer partiler ve sayın milletvekili arkadaşlarım, ge
liniz bu Kanun tasarısına olumlu oy veriniz. Böyle
günlerde, 'böylesine güzel hir kanunda sizin de müs
pet oylarınız bulunsun.
SALİM EREL (Konya) — Başka sıkıntın yok
mu?
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bu Kanun, mem
lekete, siyasetin dışında, tamamen fa'krü zaruret için»
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de bulunan insanımıza fevkalade faydalar sağlaya
cak ıbir Ikanundur...
BAŞKAN — Sayın Aşkın, 'toparlayın lütfen.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, tutumunuz hakkında söz hakkımız doğ
du.
ÎLHAN AŞKIN (Devamla) — Oyumun renginin
(olumlu) »beyaz olacağını arz ediyor, yüce M edişe
saygılar sunuyorum, (ANA'P şuralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar; SHP sıralarından gürültüler)
SADİ'M EREL (Konya) — Görüşmeleri ortaoyununa çevirdiniz.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, tutumunuz 'hakkında söz istiyorum efen
dim.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, be
nim de bir talebim vardı efendim. (Gürültüler)
BAŞKAN — Bir dakika; ne talebi efendim?
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Arz edeceğim efen
dim.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kuşhan.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, söz
talebimi zatı âliniize gönderdim. Sayın 'hatibin, bi
raz önceki konuşmasında bütün muhalefete ve 'özel
likle de mensubu bulunduğum partiye yöneltilmıiş
hakaretarniz sözleri vardır; bu nedenle söz istiyorum
efendim.
BAŞKAN — Öyle bir şey yok efendim. (Gürül
tüler)
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Her şey açık efen
dim.
BAŞKAN — Yok efendim; 'buyurun oturun.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bir noktayı açıklayacağım.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Üç
şey yapılmazsa, yani Başkanlık Divanı tarafsız ka
lırsa...
BAŞKAN — Tarafsızdır efendim, hiç endişeniz
olmasın.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ba
zı bakanlar tahrik etmezse, üçüncüsü ve en önemfai,
Sayın Başbakan müzakerelere 'iştirak etmezse, şu Mec
liste gül gibi geçinilir efendim. (ANAP sıralarından
gürültüler)
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sa
taşma olmuştur efendim.
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, öyle bir şey yok
efendim.
— 47
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Efendim, tasarının tümü... (SHP sıralarından gü
rültüler)
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan,
iki dakikadır söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Sayın Şengün, buyurunuz efendim.
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan,
sayın hatip konuşmalarında bütün muhalefeti «şaş
kın ve şaşırmış olarak» nitelediler. Bu, Başkanlık Di
vanına göre bir sataşma mıdır, değil midir efen
dim?
BAŞKAN — Öyle bir şey yok efendim. (Gürül
tüler)
Sayın Aşkın, böyle bir şey söylediniz mi efen
dim? Yani bütün muhalefeti şaşkınlıkla suçladınız
mı?
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz kürsüden arz edeyim efendim.
BAŞKAN — Lütfen efendim...
Sayın Aşkın, sözünü tavzih etmek istiyor.
Buyurunuz Sayın Aşkın.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, onu bilinçsiz olarak söyledi efendim. Sa
taşma olarak değil, bilinçsiz söyledi.
BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen tavzih buyurun
da şu işi kapatalım efendim.
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan,
eğer itham (tekrarlanacak olursa tekrar söz isterim
efendim.
BAŞKAN — Lütfen, tavzih edin Sayın Aşkın,
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, yüce
Meclisin sayın rnilletvekillerıi; kimseye serzenişte bu
lunmuyoruz; bir gerçeği dile getiriyoruz; «Muhale
fet toz duman (içindedir, şaşkınlıktan telaş içindedir»
sözlerimi söyledim.
Teşekkür ederim. (SHP, HDP ve DYP sıraların
dan gürültüler)
'İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan,
açıkça hakaret etti; söz (istiyorum.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Teyit etti Sayın Baş
kan, bu da mı yetmedi?
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan,
bu ifadeyi grubumuza sataşma kabul ediyoruz; mü
saade eder misiniz?
BAŞKAN — Buyurun efendim.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ar
kasından ben de söz 'istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Şengün, yalnız bu konuda
efendim.
-
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İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan,
yüce Meclisin sayın üyeleri...
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — «Şaş
kın değiıliz» deyin inin.
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Bu kürsüdeki
müzakerelerin bir adap ve standart içinde devam
etmesi gerekir. Eğer 'buraya çıkan arkadaşım, bu kür
süden, bu Meclisin iktidarını temsil ederek, iktida
rın sözcüsü olarak; -hem de ikinci kere, 'tavzih ba
bında Başkanlık kendilerine söz verdiğinde- muhale
fetin tümüne, «'Şaşırmış» ve «Şaşkınlık içindesiniz»
diye hitap ederse, o 'takdirde 'bu işin nezahetji kalmaz.
(ANAP s liralarından gürültüler)
Siz, Başbakan tarafından okunan hükümet prog
ramınızda «Biz b\ı Mecliste demokratik 'teamüllere
uyacağız, nezaket içinde hareket edeceğiz; bu Mec
liste muhalefet de, iktidar da ımemileket yararına ça
lışacak ve bunun için de biz üzerimize düşeni yapa
cağız» 'buyurdunuz.
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ya
nılmışız.
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Yapmıyorsunuz
arkadaşlarım.
Eğer bu muhalefet şaşırmış ise, ıben size asıl şaş
kınlığın, burada sözcünüz olarak bulunan arkadaş ta
rafından -kendi şalhşı ile ilgili olarak- nasıl ortaya ko
nulduğunu ifade edeyim; şaşıran insan şudur : Şa
şıran insan, yüzde 30 hayat paihalılığıyla iktidarı alan,
yüzde 52'ye çıkaran, ondan sonra da yüzde 30'a gel
di diye, enflasyon düştü diyen insandır. Gerçek mi,
değil mi? O halde asıl şaşkın, Sayın Aşkın, sizsi
niz.
Teşekkür ederim. (HOP, SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alık ışılar.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan par
time de hakaret vardır, söz istiyorum.
BAŞKAN — Bitmiştir efendim, cevap verilmiş
tir.
M. TURAN 'BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bize de söz veriniz.
BAŞKAN — Olmaz efendim. (SHP sıraların
dan gürültüler)
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Efendim, söz işitiyo
rum.
IBAŞKAN — Olur mu efendim?
İLHAN AŞKIN (Bursa) — ismim söylenerek ha
karet edildi, söz istiyorum.

29.5 .1986

O : 1

BAŞKAN — Tamam efendim, cevaplandırılmış
'bitmiştir. Lütfen efendim...
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, muhalefete söz verdiniz mi?
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, söz
istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Aşkın, bu bitmez, 'bunu saba
ha kadar bitiremeyiz, size sataşma ona sataşma...
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ya
sayı götürü mü aldınız?
BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçiyorum.
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oy
lamanın oy kutusunun sıralar arasında dolaşturılmak
suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın.
Yanında oy pusulası ibulunmayan sayın millet
vekillileri, beyaz 'bir kâğıda adını soyadını, seçim çevresiini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle
oylarını ıkulanabilirler.
(Oyların toplanılmaısına başlandı)
2. — Kahramanmaraş Milletvekili Alaeddin Kısakürek ve 6 Arkadaşının; 2809 Sayılı Yükseköğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne
Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (2/344) (S. Sayısı : 457) (1)
BAŞKAN — Oy verme istemli sürerken, günde
me devam edeceğiz.
Gündemlin ikinci sırasında Kahramanmaraş Mil
letvekili...
OAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
ıbu havada gündeme devam edemezisiniz... (ANAP
sıralarından «Havada ne var İdi?» sesleri, gürültüler)
(BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri, yerle
rimize 'oturalım efendim.
Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize oturunuz;
gündeme devam edeceğiz.
İSALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, oyla
manın sonucu alınmadan gündeme devamı edemez
siniz.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Önce Meclisin dü
zenini sağlayın Sayın Başkan.
IBAŞKAN — Lütfen, Sayın Erel... Lütfen, Sayın
Kuşlhan."
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YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Balkan, ya
sayı götürü mü aldınız? Oylama bitsin de...
(BAŞKAN — Lütfen efendim, oylama devam
eder, biz de gündemimize devam ederiz. Lütfen ye
rinize oturunuz.
Kahramanmaraş Milletvekili Alaedidin Kusakürek
ve 6 Arkadaşının; 2809 sayılı Yükseköğretimi Ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
Kanunun Geçidi 10 uncu Maddesinin Değişitlrilme'sine İlişkin Kanun Teklifi ve MMî Eğitim Komis
yonunun Raporunun görüşmeleriine başlıyoruz.
Komisyon ve hükümet yerini almıştır.
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunacağım: Okunmasını...
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, gö
rüşmelere devam ötmek için yeterli sayımız yoktur;
yoklama işitiyoruz.
BAŞKAN — Çoğunluğumuz var efendim, ben
görüyorum.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayır efendim, gö
remiyorsunuz.
BAŞKAN — Lütfen efendim, ben görüyorum.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bu
işi kalemle yapamıyorsunuz, elinize blir de mavzer
verelim. (ANAP sıralarından gürültüler)
'BAŞKAN. — Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir.
Tasarının tümü üzerinde, Doğru Yol Partisi adı
na Cafer Tayyar Saldıklar, Hür Demokrat Parti
Grubu adına Faik Tarımcıoğlu; şalhsı adma Fat
ma Rezan Şa'Mnkaya söz istemişlerdir.
(Buyurun Sayın Sadıklar.
DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, yüce Mec
lislin çok değerli üyeleri; YÖK Kanununun kısa bir
konuda değişikliği bahis konusu.
YÖK Kanununun bazı maddelerinin değişmesi
ihtiyacı gerçekten ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç, gerek
YÖK lilgülMerince, gerek üniverslitelerce, gerekse Mil
lî Eğitim Genellik ve Spor Bakanlığınca muhtelif
vesilelerle ifade edildi. Zannalderim bu konuda,
muhtelif çevrelerce hazırlanan birkaç tasarı da var.
§imdi yapılması gereken hususun, YÖK Kanu
nunun tümüyle ele alındığı zaman yapılmasında ya
rar görüyoruz. Bu kanuna bu şekilde, blir anlamda
bölük pörçük yaklaşarak könudarımızı halletmemiz
mümkün değil. Öyle ki, önümüzdeki teklifin ge— 49
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rekçesüne bakalım, gerekçesinde söylenenle maddede
getirilen tamamen başka şeyler. Belki de bazı yan
lış konumların diizeM'lmesine yardımcı olacak bu
teklif; ama bu şekliyle, kime ne verdiği, ne zaman
vereceği hakkında kestin kanaate varmak mümkün
değil Mesela, tek ma'dlde olan tekliflin 1 inci mad
desinin sonunda «1983 yılı sonuna kaidar müracaat
ötmeleri halinde» diyor. Peki, «1983» rakamı nere
den geliyor, daha sonra müracaat edilmesi halinde
ne olacak? Daha sonra müracaat edilmesi gerekirse
ne olacak?
Gerekçesinde, .sadece güzel sanatlarla, sanat eser
leriyle ilgili hususların düzenleneceği belirtiliyor.
Metne bakıyoruz, öğretmenlerin tamamını kapsıyor
ve işin içline diğer bazı hususlar girmiş; mesela
Kandilli Rasathanesinde,, Deprem Araştırma Ens
titüsünde çalışanlar... Arkadaşlar, yanlış anlaşılma
sın, bunlar girmesin demiyorum; fakat konu tümüy
le ele alınmadığı sürece, böyle sadece bir zaviyeden
bakıldığı takdirde, yapılacak değişikliğin niteliği de
ğişir, anlamı kaçar.
Grup olarak istirhami'mız şu: Gelin bu teklifi
komüisyona iade edelim ve diğer
değişlilkliklerle
birlikte ele lalalım; YÖK tasarısını tümüyle bugünün
şartlarına uyduralım.
Grubum adına saygılar sunuyorum. (DYP sıra
larından alkışlar)
f
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar.
Efendim, oyunu kullanmayan sayın üye varsa,
lütfen kullansın; çünkü kupaları kaldıracağım.
Hür Demokrat Parti Grubu adına, buyurun Sa
yın Tarımcıoğlu.
HDP GRUBU ADINA FAİK TARIMCIOĞLU
(Bitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son
derece kötü yazılmış bir gerekçeyle bir kanun tek
lifi yüksek ihuzurlarrnızdadır. Bu kadar kötü yazıl
mış bir tasarı veya teklif gerekçesi şimdiye kadar
görülmedi. Bu, bazı ihtiyaçları ve eksfilklklerimizi
ortaya koyuyor.
Şimdi gerekçeden bazı bölümleri beraber okuya
lım ikindi paragraf: «Eşdeğerdeki kurumlarda çalı
şan aynı değerdeki sanatçı» Allah Allah; ne demek
bu? İki tane «değerdeki» kelimesi aynı cümlede kul
lanılmış.
CAHİT TUTUM, (Balıkesir) — Bu gibi teklifler
'sahibine iade edilmeli.
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Ayrıca,
Anayasanın 64 üncü maddesinden bahseden parag
rafın son cümlesi şöyle : «Bu Kanun da yoruma
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meydan verilmeyecek şdklilde düzeltilmelidir.» Hangi i
kanun düzeltilmelidir? «yoruma meydan verilmeyeodk» ne demdk? Bu cümlenin hangi kanundan
fbaihseittiiği anlaşılamıyor
(Sonraki paragraf ışöyle: «Üniversitelerarası Ku
rulun 18 Mart 1986 tarihli Yıldız Üniversitesindeki '
toplantısında aldıkları kararla,. Mimar Sinan üni
versitesine dönüşen, Güzel Sanatlar Akademisi ve
Ibağh kuruluşları, sanaJtçı öğretim elemanlarını 657
sayılı Kanunun kapsamında olmadığı gerekçesiyle,
öğrettim üyeliğine yükseltilmeme kararı alarak, öz
lük haklarından mahrum
bırakılmaktadır.» Hem
«aldıkları kararla» hem «kararı alarak» Bu ne de
mdk? Allah aşkına bunu anlayan varsa, lütfen par
mak kaldırsın ve izah etsin.
ÇALIŞIMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Biraz sonra
kalkıp anlatacağız.
FAÎK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Bunun
izahı mümkün değil efendim. Bliraz sonra kalkıp
izah edecekseniz, o malum.
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Bizdim
anlamamız önemli değil.
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — O zaman |
•bunun adına kanun denmez.
|
D'iğer bir paragrafı okuyorum: «Bu kanunun 1
mağduriyetti ile...» Allah Allah; bu ne demdk? Allah |
aşkına ıbiraz oididi'yöt lazım; lütfen ciddiyet... «Bu I
kanundan mütevdlliit» veya «Bu kanunun sdbep ol- j
duğu mağduriyet» dese, tamam.
Son paragrafı okuyorum: 2809 sayılı öğretim
üyeliğine yükseltilme geçici Kanunun önerdiği...» di
yor «Kanunun önerdiği» ne demdk? Kanun neyi
önerir? «öngördüğü» veya «getiirdiği» dese, tamam;
ama «önerdiği» olmaz.
Paragrafı okumaya devam ediyorum: «... 3 ko
misyondan, 1 inci olan, adayın sanatsal bil'imsel...»
Hem sanatsal, hem bilimsel; «ve» kelimesi nerede?
Yok.
'
BAHRÎYE ÜÇjÖK (Ordu) — Jet hızıyla çıktı
da onun İçtin yok.
FAİK TARIMCIOĞLU
(Devamla) «Bilimsel
niteliklerimi yapıtlarıyla inceleyen»
deniyor. Kim
inceliyor, yapıt kimin? Ne fail var, ne mefül var.
HtLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Miillİ
Eğitimden mî geliyor?
FAÎK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Efendim
ıgerdkçe huzurlarınızda.
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Şimdi tekrar
dd'iyorum; Allah aslana biraz
oilddî olarak kanun teklifli getirelim. Biraz önceki
konuşmalar da bu konuyla ilgiliydi. Entdbbe bas
kını glİbi Meclisiten kanun geçiriliyor; h'ilei seriye
yapılıyor, hülle yapılıyor ve ondan sonra da gol atıl
dığı iddia ediliyor. Faulle ofsaytla gol olmaz. Apdestsiiz namaz kılamazsınız; kılarsanız, o namaz ol
maz.
Sayın milldtvdkilleıli, biraz geriye dönmeme mü
saade ederseniz, ufak bir hatıramı nakledeceğini.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı ilk gün
lerde yapılan ilk parti grup toplantısında, bendeniz
konuşmacıları dinledim.
LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Hangi
partinin?
FAÎK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Münfesih
MDP'nin efendim.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız Sayın Tarımcıoğlu; lütfen devam ediiniz.
FAtK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Bir sayın hu'kulkçu hocamız, kürsüye çıkarak, «Bu hükü
mete güvenoyu vermeyelim; çünkü, kalbinede hiç
hukukçu yoktur» dediler. Bu konu bana biraz garip
gelmişti ve bliraz da üzülmüştüm; konuşmak istemliyordum. Daha sonra kürsüye çıkarak, «Bfendliım,
önümüzde bir orman var, ormana bakalım; eğer, or
man fcifayetliyse yapraklarla veya dallarla uğraşmaya
lım. Bir ihtilal rejiminden çıkıp geldik. Bu balkımdan,
(ihtilal rejiminin ilk hükümetti olarak - kamuoyunca
•tasıvliıp gören bir hükümet olarak - kabıinelerlinde hu
kukçu yoktur veya veteriner daliresini kaldırdılar gibi •
igerdkçelerle güvenoyu vermemezlik etmeyelim. Gü
venoyu vererek, altı ay veya bir sene icraatlarını
görmdk içlin avans verelim ve bu konuyu kamuoyuna
ddklarasyonla bildirdim. İcraatına baktıktan sonra,
ya bu avansı geri alalım veya hükümet, bir daha ih
tilal rej'im'ine, ortamına toizii götürmeden Türkiye
Büyük Millet MecKisini açık tutmak için bu avansı
verdîlim» dedim.

Sözlerimi şöyle bağlamıştım: «Demokrasi treni
sık sık raydan çıkıyor; demokrasi treni üç-heş senede
kazaya uğruyor; bir daha inkıtaya uğratmamak ve
ya bir daha kazaya uğratmamak için bunu yapalım;
27 Mayıs, 21 Şubat, 22 Şubat, 21 Mayıs, 12 Mart
ile 12 Eylül tarihlerini unutmayalım.»
Sonra o değerli hukukçu bocamız, birden bire} nasıl olduğunu bilmiyorum - ANAP'a transfer oldu;
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•herhalde ANAP'tâk'i bu hukukî Eksikliği kapatmak i
için olsa gerek.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama. fayda geıtirmedi.
FAİK TARIMCIĞLU (Devamla) — Maalesef
simidi faydacı olamadığını görüyorum. O batkımdan,
bu hukukçu hocamızı göreve davelt ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Tarımcıoğlu; bir dakika efen
dfcn.
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.
Oylama işlemi bitımli'şıtir, kupalar kaldırılsın.
toyların ayrımına başlandı)
IBAŞKAN — Buyurun, devam edin Sayın Ta
rımcıoğlu.
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Hukuka
uygun davranmayan iktidarlar, rejimi tehlikeye so
karlar. Rejimi tehlikeye sokmanın 'bir sürü yolları
varıdır. O yollardan bir tanesi de geçmişte denenmiş
olan Tahkikat Komisyonu idi ve o yanlıştı. Ondan
sonra rejimin kandıramayacağı kadar ağır ve elim
vakalar oldu, şimdi ise yirmibeş se.ne sonra, bir ci
nayetten bahsedilmektedir. Aklımızı başımıza topla- •
yalım. Eöbdbbe baskını gibi kanun geçirmeyelim Mec
listen ve sürekli olaraik hukukun üstünlüğüne inana
lım, ona güvenelim; bundan bir şey kaybetmeyiz.
Hepinize saygılar sunarım. (HDP sıralarından al
kımlar)
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Tarımcı
oğlu.
SHP Grubu adına Sayın Tutum, buyurun efen
dim.
SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı
kesir) — Sayın Başkan, Saygıdeğer üyeler; kanun
yapmanın ne denli güç ve sorumluluğu gerektiren
bir iş olduğunu, saygıdeğer Tarımcıoğlu arkadaşı
mız buradan, herhalde birçoğunuzun hoşlanmaya
cağı ve aslında hoşlanmamamız gereken bir biçim
de ilettiler; umarım ki, bu sizi etkiler. «Hukuk bu
kadar hafife alınamaz» diyoruz. Üzülerek ifade ede
yim ki, komisyon raporları da, bu teklifi hazırla
yanların gerekçesi kadar kırık dökük.
'Küçük bir dokundurma yapmak istiyorum: Bir
milletvekili olaraik, böyle bir kanun tekM veyahut
tasarısı geldiğinde elbetteki ilk bilgiyi gerekçeden
alacağız. Gerekçeden yeteri kadar bilgi edinme im
kanımız ortaya çıkmazsa, bu takdirde rapora baş
vuracağız. Millî EğMm Komisyonunun şu biçare ra
poruna bakınız.. Nasıl bir rapor olduğunu, okur
sanız görürsünüz. Okuyorum: «Teklifin çerçeve 1
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inci maddesiyle düzenlenen geçici 10 uncu mad
desi; öğretim üyeliğine atanabilmek için lisanüstü
öğrenim yapma şartını yeniden getirmesi ve Dev
let Güzel Sanatlar Akademileri ibaresi konularak
da, okulları şümuHendirmesi sebebiyle, komisyonu
muzca yeriiiden düzenlenmiştir.» Ne düzenlenmiş?
Hiçbir gerekçe yok.
Komisyonda en azından şu olgunun olduğu anlaşı
lıyor: Saygıdeğer komisyon üyelerinden Sayın Şahinkaya, Sayin Altıntaş ve.Sayın Üçok gayet açık bir şekilde
muhalefet şerhi koymuşlar ve bu muhalefet şerhlerinde
de açık seçik bazı düşüncelerin'i dile getirmişlerdir.
En azından bu fikirler - büyük bir ihtimalle komis
yon müzakereleri sırasında da ortaya çıktı. Raporda,
Plan ve Bütçe Komisyonunun benimsendiği usulü
uygulamak ve karşıit fikirleri de taftışmak suretiyle,
bunlara aydınlatıcı bir yanılt verilmesi ve böylelikle
de, en azından bu raporu okuyacak olanlara açık
seçik blir fikir verilmesi gerekmez miydi?.
Saygıdeğer üyeler, gerekçe üzerinde durmuyorum;
ancak, kanunun çok küçük bir parçasını, çok küçük
bir cüzünü alıp buraya tasarı veya teklif şeklinde ge
tirme alışkanlığının bir başka kötü örneği elimizdedir;
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 2809
sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi getirilmekte
dir.
Aslında getirilmek istenilen konu bir yana, işin özü
itibariyle, bizatihi ilk ihdasında, orijinal biçimiyle
dahi fevkalade faullü dediğimiz ve hukuk açısından
da sanıyorum kolay kolay benimsenmeyecek bir ge
mici maddedir.
Nereden başladı bu sıkıntı? Bana göre bu sıkınv
ı, Yükseköğretim Kanununun 2 nci maddesiyle baş
ladı ve kapsamı öylesine geniş tutuldu ki, YÖK'ün
lışında hiçbir yükseköğretim kurumu bırakılmadı,
-*üya böylelikle tüm yükseköğretim kurumlarının bir
"tandarta kavuşturulabileceği varsayıldı.
Birbiriyle ilişkili olmayan o kadar kendine özgü
yükseköğretim kurumları var ki, elbette bunlar ara
sında bir standart sağlanması gerekiyordu; ama, vur
deyince öldürdüler; tümünü YÖK çatısı altında top
ladılar. Toplarken de akıllarına Türk Silahlı Kuvvet
leri ve polis teşkilatı geldi, o ikisi ile ilgili özel bir ya
sa getirileceği hükme bağlandı.
Ne oldu? Üniversiter statü ile doğrudan ilişkili bu
lunmayan, standartlar açısından hiçbir ilişkisi olma
yan çok sayıda yükseköğretim kurumu ve personeli
üniversite çatısı altına alındı ve sancılar başladı. Değiş
tirilmek için en çok baskı gelen ve hakikaten de de-

T. B. M. M.

B : 112

ğiştirilen hükümler, YÖK'ün gerçek sıkıntı çekilen ve
değiştirilmesi gereken yerlerinden çok, işte böyle bö
lük pörçük bir düzenleme ihtiyacını doğuran doku ve
sistem uyuşmazlığı ile ilgili idi. Gerçekten bu bir do
ku uyuşmazlığıdır. Kanuna baktığımız zaman; otuz otuzbeş maddesi üniversitelerin kuruluşuna aittir. Sı
rayla, filan üniversite kurulmuştur; şu fakültelerden
oluşur diye devam eder ve ondan sonra intibak ve ge
çiş hükümlerini getirir. îşte bu hükümler getirilirken
sistem uyuşmazlığı ile karşı karşıya gelindi.
Neden? Çünkü akademik sistem kapalı bir sistem
dir; açık bir sistem değildir. Özellikle unvanlar iktisap
edilir; tevcih edilmez. Son derece güç bir kariyerdir.
Bu kariyer içerisine, o kariyer sisteminin öngördüğü
usul ve standartları karşılamak şartıyla girilir. Kapalı
kariyer sisteminin eleştirilebilecek çok yönü vardır,
ama erdemli yönü, sanıyorum ki sistemin kendi iç
mantığı içerisinde tutarlı olmasıdır.
Şimdi, durumları, nitelikleri ve çalışmaları akade
mik standartlara göre ölçülmesi imkânsız birtakım per
sonel kategorilerini, zoraki bir akademik unvan standardizasyonuna tabi tutmaya kalkarsanız, işte böyle
olur; sıkıntı doğar.
Sanatçı öğretim elemanları için bir statü ihdas
edilebilirdi; o yola gidilmedi. Neden? Akademik un
vanları âdeta bir fetiş gibi, onun taşıdığı saygınlık
tan yararlanmak için, çalışma standartları, yaratıcılık
yetenekleri, eserleri ve bütün faaliyetleri, klasik stan
dart ölçülere göre değerlendirilmesi çok güç olan, bir
takım değerli elemanların bu statüye zorla intibak
ettirilmesi ihtiyacından kaynaklanmıştır.
Bu nasıl yapılabilirdi? 1983 yılında da uyardık bir
kez, «Böyle çok kapsamlı bir düzenlemeye gittiğiniz
zaman başınıza gelecekler bunlardır» dedik. Sonra
da, bu ihtiyaçlar çıkınca sık sik uyardık, «Bunlar için
özel statü kurulsun» dedik.
Değerli arkadaşlarım, aynı şey Devlet Memurları
Kanununda yapıldı. Devlet Memurları Kanununun
klasik ölçülerine göre, tiyatroların, bale ve Cumhur
başkanlığı Filarmoni Orkestrasının elemanları da, kla
sik barem statüsü içerisinde düzenlenmeye kalkıldı;
beceremediler. Ne oldu? Geçici maddelerle bunları da
uyarlamak için, intibak için çalıştılar. Şimdi, «Devlet
sanatçılığı» gibi, değişik bir kategori de getirdiler.
Yine standartları kendilerine göre tespit edilebilecek
bir sistemi işletmeye çalışıyorlar; ama, yine 657'nin
kapsamı içinde.
Şimdi, YÖK'ün sistemi içerisinde alınınca, demin
söylediğim gibi çok garip bir statü doğdu. Ne yapıl
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dı? Yapılan şeyi söyleyeyim. 2809 sayılı Kanun, «Du
rumları yönetmeliğe uygun olanlar» diye, bir yönet
meliğe atıf yapıyor. YÖK'ün, böylesine tehlikeli • bir
ifadeyi kullanmak cüretini göstermiş olmasını, ibretle
birkaç kez huzurunuzda sizlere iletmiştim. «Durum
ları yönetmeliğe uygun olanlar...» Yönetmeliği kim
yapacak? YÖK.
YÖK bir yönetmelik yaptı ve bazı standartlar ge
tirdi. Kimler için? Özellikle, sanat dalları öğretmenleri
hakkında. Sanat dallarında öğretim görevi yapmakta
bulunanların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa
tabi olmaksızın öğretim üyeliğine yükseltilmesi ve atan
ması bu yönetmelikle sağlandı dendi. Getirilen stan
dartların ne kadar çarpık bir şey olduğunu size ka
nıtlamak için bir - ikisine değineceğim.
Bir kez yükseköğrenim şartı var. Daha sonra lisans
üstü öğrenim görmüş olma şartı arandı. Şimdi bu kal
dırılıyor. Dikkatinizi çekerim, çok ilginç. Sonra, bu
kişilerin - anılan yönetmeliğin ifadesine göre - yapmış
oldukları sanat eserleri müzik ve sahne sanatlarında
ise, yapmış oldukları uygulamalar ve yaratıcılığı ka
nıtlayan belgeler aranıyor ve aranacak. 657 sayılı Ka
nuna tabi bir hizmette çalışmış olacak. Nihayet, yö
netmelikten, size ilginç geleceğini umduğum, bir pa
saj nakledeyim. Bu unvanları da şartlı olarak veri
yor. Akademik unvan şartlı olarak verilir mi? Hiç sor
dunuz mu bunu kendi kendinize? Akademik unvan
geri alınabilir mi?
Bakınız ne diyor; «Bu adaylar en az 3 yıl süreyle
üniversiteye bağlı kurumlarda Yükseköğretim Kuru
lunca tespit edilecek öğretim yükünden az olmamak
üzere, öğretim görevi yapmayı taahhüt etmeleri gere
kir. Bu taahhütü sağlık nedeni dışında herhangi bir
sebeple yerine getirmemiş olanların unvanları kendi
liğinden düşer» Hiç duydunuz mu böyle bir akademik
unvan? Bu nasıl gayriciddî bir düzenleme.
BAŞKAN — Sayın Tutum çok uzun mu acaba,
çünkü çalışma süremiz dolmak üzere?
CAHİT TUTUM (Devamla) — Toparlayacağım
Sayın Başkan.
Hak değil bir lütuf olarak verildiğini kafasına vu
ra vura söylüyor; taahhüt edersen bu unvanların düş
mez anlamında.
Saygıdeğer üyeler, aslında bu getirüen ve özellikle
Sayın Şahinkaya'nın ileri sürdüğü sakıncayı bu Yüce
Meclisten, o saygıdeğer arkadaşımın dile getirmesini
çok isterdim. Bir itham olarak söylemiyorum, ama
birçoğunuz, - özellikle ANAP milletvekillerini kaste
diyorum - hiç kuşkusuz, buraya geldiğinizde görebil52 —
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diğiniz ve okuyabildiğiniz metinleri düşünme fırsatını
bulmamışsınızdır.
Sayın Şahinkaya diyor ki, «Sanatın çeşitli dalların
da ihtiyaca yetecek sayıda (25 kişiye) özel formülle
öğretim üyeliği payesi verildi.» Arkadaşlarım bu ne?
Neden bunu dile getirmezsiniz? Arkadaşımız, «Özel
formülle öğretim üyeliği payesi almış bu 25 kişi var,
bunların yönetiminde pekâlâ 2547 sayılı Kanun çer
çevesinde öğretim üyesi yetiştirilebilir» diyor.
Aynı şekilde Sayın Altıntaş da, «Küçük bir züm
reye, akademik çalışması olmadan unvan verilmesine
karşıyım» diyor.
BAŞKAN —• Sayın Tutum, çalışma süremiz do
luyor, sizin süreniz de doldu efendim. Lütfen bağ
larsanız...
CAHİT TUTUM (Devamla) — Sayın Başkanım,
5 dakika var, ama ben bitiriyorum.
Sayın Ü çok da, «Akademik kariyerden gelmeyen
lere unvan bahşedilmesine muhalifim» diyor. Bunlar
tartışılmalıdır, bunlar behemehal bu Mecliste tartışıl
malıdır.
1 inci çerçeve maddeyle geçici 10 uncu maddede ya
pılan değişiklikte «ve» bağlacıyla «Devlet Güzel Sa
natlar Akademileri ve bunlara bağlı Sinema Televiz
yon Enstitüsü ve diğer bağlı yüksek okullarda çalı
şan öğretim görevlilerinden» demek suretiyle bunları
katarken, bunlardan lisansüstü öğrenim şartını da
kaldırmış oluyor; ama teklif öyle değil. Teklifte li
sansüstü öğrenim şartı aranıyordu, bunu komisyon
değiştirmiş; nedenini de söylemiyor.
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sistemin bütünü içerisinde bunu düşünelim. Böyle es
nek, son derece tehlikeli ve ne anlama geldiğini, neyi
düzenlediğimizi bilmeden birtakım yamalar yapma
yalım.
Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar)
1. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/772) (S. Sayısı: 454) (Devam)
BAŞKAN — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
yı Teşvik Kanunu Tasarısına verilen oyların sonucu
nu arz ediyorum :
Oy sayısı
: 311
Kabul
: 200
Ret
: 106
Çekimser
: 3
Geçersiz
; 2
Bu sonuca göre, tasarı kanunlaşmıştır.
Hayırlı ve uğurlu olsun.
Çalışma süremiz dolmuştur.
Görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek ve
gündemde bulunan konularla, basılıp dağıtılan ve ge
len kâğıtlarda yayımlanan ve 2 Haziran Pazartesi gün
demine girecek olan 459, 461, 462, 458 ve 460 sıra
sayılı kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek
için, alınan karar gereğince 2 Haziran 1986 Pazarte
si günü saat 14.00te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum.

Saygıdeğer üyeler, bu teklif lütfen komisyon tara
fından geri alınsın. Sayın Sadıklar'ın söylediği gibi,.

Kapanma Saati: 19.00

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun,
Erzurum İlinde yapılacak olan sulama tesisi ve ba
rajlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sudi Türelin yazılı cevabı (711127)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum

Erzurum 11 ve İlçelerinde aşağıdaki işler ne zaman
yapılabilecektir? Bunların yapımına öncelik verme
niz olanaklı mı?
a) Oltu İlçesi sol sahil sulama tesisleri,
b) Oltu Çayı mansap kısmı taşkın koruma tesisi
(Oltu Çayı taşkın koruması 20 yıl önce başlamış bir
kısım yapılmıştı, tamamlanmalı),
c) Harman boğazında yapılacak baraj,
d) Şenkaya Aksar Bucağı Penek Köyü eski Penek Köprüsü civarında bir baraj,
e) Erzurum Çat Barajı.
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T.C.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığı
Easın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği
Sayı.: 71 -053-2-1427-8363
Konu : Yazılı soru önerge
sinin cevabı

B : 112

28 . 5 . 1986

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 2.5,1986 gün ve 7/1127 - 6024/23096 sayılı
yazınız.
İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Er
zurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Er
zurum ilinde yapılacak olan sulama tesisleri ve baraj
lara, ilişkin yazıh soru önergesiyle ilgili cevaplar aşa
ğıda sunulmuştur.
1. Oltu Çayı Islah Projesi:
Oltu ilçe merkezini ve menbasındaki tarım arazi
lerini kapsayacak şekilde 1968 - 1972 yılları arasın
da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 3,5 km. uzun
luğunda çift taraflı ve vejetatif iksalı şedde inşa edil
miştir.
Anılan şeddenin menba ve mansabını kapsayacak
şekilde 1983 yılında yapılan istikşaf çalışmaları sonu
cunda Oltu ilçe merkezinin mansabında yer alan ve
rüsubat tuzaklama görevi yapan geniş mecrada yapı
lacak herhangi bir makinalı çalışmanın daha mansaptaki sorunsuz arazilerde problem yaratacağı gö
rülmüştür. Bu husus göz önünde tutularak konu DSİ'ce yeniden etüd edilecektir.
2. Kutuman Barajı:
Soru önergesinin (a) ve (c) maddelerinde ifade
edilen konular, DSİ Genel Müdürlüğünce ön etüdleri
yapılan Kutuman Barajı ile ilgili bulunmaktadır. Söz
konusu baraj, Narman ilçe merkezinin çevresinde
yeralan tarım arazilerinin sulanması maksadiyle düşü
nülmüş olup, baraj yerinde yapılan ön etüd çalışma
ları sonucunda, jeolojik yapıda bazı sorunlar tespit
edilmiştir. Bu nedenle ,konunun teknik ve ekonomik
yapılabilirliği, yeniden yapılacak daha kapsamlı etüdlere göre belirlenecektir.
3. Şenkaya Aksar Bucağı Penek Köyünde Baraj
Yapımı:
DSİ Genel Müdürlüğünce anılan baraj yeriyle il
gili olarak yapılan ilk tespitlere göre, söz konusu mev
kide bir baraj imkanı görülmüştür. Bu mevkide dü
şünülecek bir barajın yapılabilirliğinin belirlenebilme
si için gerekli etüd çalışmaları ileride yapılacaktır.
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4. Erzurum - Çat Barajı:
Erzurum Şehrine içme ve kullanma suyu temini ile
sulama ve hidroelektrik enerji üretimi maksatlı Çat
Barajının planlama çalışmaları, 1986 yılı sonu itiba
riyle DSİ Genel Müdürlüğünce ikmal edilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Sudi Türel
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı
2. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemirin, İran'
in ülkemize karşı sınır ihlalinde bulunduğu iddiasına
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un
yazılı cevabı (-7/1130).
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanınca yazılı ola
rak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim.
Saygılarımla.
İbrahim Taşdemir
Ağrı
1. Türkiye ile iran arasında 3 9 - 4 0 Nolu sınır
taşları arasında «Bulakbaşı'ndan gelen su» sınır ol
duğu ve daha önceleri meydana gelen ihtilaflarda bu
konu protokola bağlandığı, durumun askerî haritala
ra işlendiği sabit olmasına rağmen, son bir yıldan
beri İran'ın değişik bazı noktaları sınır kabul etmek
suretiyle ihlallerde bulunduğu doğru mudur?
2. Devlet Su İşleri Erzurum Bölge Müdürlüğü
tarafından bu bölgede yapılan kanalın yapılma çalış
maları durdurulmuş mudur?
3. Türk hudutları dahilinde kalan ve İranlılarca
üzerinde hak iddia olunan sahadan iranlıların ihtilaf
tarihinden bu yana tasarruf ettikleri, Sarıçavuş Köy
lülerinin ise tasarrufunun seyyar jandarma taburu bö
lük komutanlığı tarafından engellendiği doğru mudur?
4. İhtilafın bugüne kadar uzaması konusunda
ihmal gösteren ilgili var mıdır? Varsa hakkında ne tür
işlem yapılmıştır?
TC.
İçişll'eri Bakanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı
iîSTH : 7501.3/8'6/Snr. Kaç. §.<210)
Konu : Ağrı Milletvekili İbra'him
Taşdemir'in yazılı soru önergesi.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığma
İlgi : TBIMM Başkanlığının 5 Mayıs 1986 gün ve
7/1130-6038-23115 sayılı yazısı.
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Ağrı Milletvekili İbrahim
Taşdemir'in, TBMM
Başkanlığına verdiği ve İçişleri Bakanlığınca cevap
landırılmasını istediği ilgi yazı ekindeki soru öner
gesinin cevaplan maddeler halinde aşağıda açıklan
mıştır.
1. İran tarafının değişik bazı noktaları -sınır ka
bul etmek suretiyle İhalelerde bulunduğu doğru de
ğildir. 39 - 40 numaralı hudut taşları arasındaki sı
nır bataiklı'ktan geçmektedir. Bataklıktan geçen sı
ndırın geçiş şeklinin taraflarca farklı yorumlanmasın
dan dolayı ortaya çıkan ihtilaf, iki tarafın merkezi
makamlarından teşkil olunan komisyonlarca görüşülmdkte ve halli için çaba sarfedilmektedir.
2. Devlet Su İşleri Erzurum Bölge Müdürlü
ğü tarafından 1984 yılında bölgede, bir kanal açma
teşebbüsünde bulunulmuştur.
Ancak bu faaliyetin
mevcut anlaşmazlığı daha g'eniş boyutlara ulaştıra
cağı düşünülerek açılan kanal dlcdurulmuştur.
3. Türkiye hudutları dahilinde kalan ve İran ta
rafınca üzerinde hak iddia edilen safhada İran köy
lülerinin ihtilaf tarihinden bu yana tasarruf ettik
leri yolundaki iddialar tamamen asılsızdır. Türki
ye - İran hudut makamlarınca yapılan mülakatlarda
alınan karar sonucu, bölgede ihtilafın çözüme kavuş
turulmasına kadar, her iki ülke vatandaşlarının böl
geden istifade ettirilmemesi ka'bul edilmiştir. Bu ne
denle Sarıçavuş köylüleri de kesin çözüm sağlanınca
ya kadar bölgeye sokulmamaktadır.
4. İhtilafın uzamasında ihmal kesinlikle söz ko
nusu değildir.
Bilgilerini arz ederim.
Yıldırım Akbulut
içişleri Bakanı

29.5.1986
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'Soru 3. Bu santralın geliri, giderini karşılamakta
m-dır?
Soru 4. Hazar Gölü suyu, tuzlu ve alkalik ol
duğuna göre bu sudan Elazığ Altınöva'da sulamada
•kullanılan kte'mı tarım için zararlı olmuyor mu?
Soru 5. Bu göl suyundan sulama dışında akan
su ise gereksiz olarak bu gölden Murat Nehrine ka
rıştırılmıyor mu?
Soru 6. Bu Hazar Gölü santralı için yeni bir
gereklilik fizibilite rantaJbitite etüdü yaptırır mısı
nız?
Soru 7. Bu Hazar Gölü Hidroelektrik Santralı
işletmesinden vazgeçilip kapatılahilir mi?
T.G.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığı Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği
28 . 5 . 1986
Sayı : 71-053-2-1429/8365
Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı
. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 6.5Jl 986 gün ve 7/T131-6051/23184 sayılı
yazınız.
İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Er
zurum Milletvekili
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'ııun,
Elazığ İlindeki Hazar Hidroelektrik Santralına iliş
kin yazılı soru 'önergesiyle ilgili cevaplar aşağıda
sunulmuştur.
1. Hazar I ve Hazar II H. E. Santrallarına ait
son üç yıllık enerji üretimleri milyon kwh olarak aşa
ğıda gösterilmiştir.
HES'in adı

1983 yılı

1984 yılı

1985 yılı

44,4
10,7

12,0
2,0

10,3
1,4

55,1

14,0

11,7

3. — Erzurıtin Milletvekili Hilmi
Nalbantoğlu'
nun, Elazığ İlindeki Hazar Hidroelektrik
Santralına
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Sudi Türelin yazdı cevabı (7/1131)

Hazar I
Hazar II

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim,
Saygılarımla.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum

2. Ülkemizin enerji ihtiyacının bir kısmı halen
yurt dışından ithal edilmektedir. Bu nedenle Hazar
H. E. Santrallarından temin olunan üretime ihtiyaç
bulunmaktadır.
3. Hazar H. E. Santralında 1985 yılı enerji mali
yeti 21, 37 TL./kwh. olmuştur. Geliri giderini kar
şılamaktadır.
4.' DSİ Genel Müdürlüğünce hazırlanmış olan
Elazığ Uluova projesinde, Keban baraj gölünden
yapılan pompaj nedeniyle ortaya çıkacak enerji gi
derlerini azaltmak amacı ile Hazar
Hidroelektrik
Santralından çıkan suyun kullanılması düşünülmüş-

!Soru 1. Elazığ Hazar Hidroelektik Santralımn
günlük ya da yıllık enerji potansiyeli nedir?
Soru 2. Bu santral enerjisine illa da gereksin
me var mı?

Toplam

T.B.M.M.
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tür. Bu amaçla gerekli su kalite analizleri yapılmış
ve Hazar Gölü suyundan 1, Keban baraj gölü su
yundan 2 oran su karışımının uygun olacağı anlaşıl
mış ve proje buna göre yapılmıştır. Elazığ - Üluova
projesinin inşaatı tamamlanmış olup 1986 yılında iş
letmeye açılacaktır.
5. (Hazar gölünden, Keban (barajı gölüne bırakı
lan suyun miktarının Keban baraj gölünde toplanan
suya oranla'çok az olması- nedeniyle sulama yönün
den mahzurlu görülmemektedir. Hazar gölünden 'bı
rakılan su mansapta Keban, Karakaya ve diğer hid
roelektrik santrallardan düşeceğinden enerji üretimin
de artmaya neden olacaktır.
6. Hazar Hidroelektrik Santralları ile ilgili ola
rak yeni bir planlama etüdü yapılmasına gerek du
yulmamaktadır.
7. Yazımızın 2 nci madklesiinde belirtilen neden
ler ve ülkemizin her geçen gün artan enerji talebi dik
kate alındığında Hazar I ve Hazar II H.E. Santralı
nın üretimlerinden vazgeçilip kapatılamayacağı husu
su ortaya çıkmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Sudi Türel
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
4. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem Tasçıpğlu'nun yazılı cevabı (7/1163)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun- Kültür ve Turizm Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi saygılarımla arz ederim.
'Salim Erel
Konya
Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti dışında -kamu ik
tisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya herhan
gi bir kurum ve kuruluşlarda- görevlendirilenler, hiz
met yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlilerin aslî
görevleri ve isimleri nedir?.
Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde veril
in iştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para mik
tarı (ücret, hakkı huzur, ikramiye v.b.) nedir?
T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
29.5.1986
Sayı : 1010
Konu : Konya Milletvekili Sayın \Salim Erel'in
soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Kanunlar ve Karanlar Dairesi Başkanlığı,
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 15.5.1986 gün
ve 7/1163/6145/233 84 ısayıh yazınız.
İlgide anılan yazı ile Bakanlığıma intikal etıtirilen
Konya Milletvekili Sayın Salim Erel'in «Kadrolu hiz
metleri dışında ek görev verilen personele» ilişkin so
ru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerine arz ederim.
Mükerrem Taşçıoğlu
Kültür ve Turizm Bakanı
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Adı - Soyadı

Aslî Görevi

Görevli Oldukları
Kuruluşun Adı

İsmail ARPACI
Emin YILDIRIM
Recai CİHAN

Bakanlık Müşaviri
Şıibe 'Müdürü
İnşaat Müh.

Bankerlik Koordinasyon Kom. B
Yüksek Hâkem Kurulu Başkanlığ
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteş
lığı

Yıknaz DAĞDEVİREN
Gülseren TASKAN
A. Engin ANSAY

Daktilograf
Daktilograf
Memur

Bankerlik Koordinasyon Kom. B
Bankerlik Koordinasyon Kom. B
ABD - İslam Konferansı Sekreter
sında

Beklan SUSMUŞ
B. Sıtkı ŞENOL

Bakanlık Müşaviri
Şdbe Müdürü

Beden Terbiyesi Genel Müdür
Bağdat Türk Kültür Merkezi Küt
hanesi

%

T.B.M.M.
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Sosyal Yardımlalşmıa ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Tasarısına Verülleın Oyların Sonucu:
(Kanunlaşmıştır.)
Üye Sayısı

: 400

Oy verenler

: 31.1i

Kabul edenler

2ÖÖ

Reddedenler

10*6

Çekimserler

:

3

Geçersiz Oylar

:

2

Oya katılmayanlar

78

Açık üyelikler

:

si I

(Kabul Edenler)

ADANA
Ledin Barlaa
Mehmet Erdal Durukan
Ahmet Şevket Gedik
Yılmaz Hocaoğlu
Nurettin Yağanoğlu

Abdullah Cengiz Dağyar
Sudi Neş'e Türel

ADIYAMAN
Arif" Ağaoğlu
Mehmet Delıiceoğlu

AYDIN
Mehmet Özalp
Nabi Sabuncu

AFYON
Abdullah Altıntaş
Hamdi özsoy
Nihat Türkcr
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Hasan Fecri Alpaslan
Mehmet Yaşar
AMASYA
tsmet özarslan
ANKARA
Hüseyin Cahit Aral
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu
Osman Işık
Göksel Kalaycıoğlu
Hazım Kutay
Alpaslan Pehlivanlı
Mehmet Sezai Pekuslu
Mehmet Sağdıç
ismail Saruhan
Fatma Rezan Şahinkaya
Halil Şıvgın
ANTALYA
Ümit Halûk Bayülken

BALIKESİR
ismail Dayı

ARTVİN
Nevzat Bıyıklı
J

Ahmet Doğru
Hüseyin Şen

Şerafettin" Toktaş
Necat Tunçsiper
BİLECİK
Recep Kaya
BİNGÖL
M. Ali Doğuslu
BİTLİS
Raf et İbrahimoğlu
BOLU
Seçkin Fırat
Ahmet Şamil Kazokoğlu
Kâzım Oksay
Fuat Öztekta
BURDUR
Necip Oğuzhan Artukoğlu
Fethi Çelikbaş
BURSA
Ahmet K. Alptemoçin
ilhan Aşkın
M. Memduh Gökçen
Kemal İğrek
_

Fahir Sabunliş
Mustafa Ertuğnıl Ünlü
ÇANAKKALE
Nadir Pazarbaşı
Ayhan Uysal
ÇANKIRI
Ahmet Özkan
Saffet Sakarya
ilker Tuncay
ÇORUM
Ünal Akkaya
DENİZLİ
Muzaffer Arıcı
Ayçan Çakıroğulları
DİYARBAKIR
Cevdet Karakurt
EDİRNE
ismail Üğdül
ELAZIĞ
Mehmet Özdemir
Naci Taşel
Nevzat Yağcı
Zeki Yavuztürk
ERZİNCAN
Yıldırım Akbulut
Metin Yaman
ERZURUM
Ebubekir Akay
tlhan Araş
Sabahattin Araş
Togay Gemalmaz
Mustafa Rıfkı Yaylalı
ESKİŞEHİR
Mustafa Balcılar
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Cemal Büyükbaş
ismet Oktay
GAZİANTEP
Ahmet Ata Aksu
Mustafa Rüştü Taşar
Ünal Yaşar
GİRESUN
Yavuz Köymen
Ahmet Yılmaz
GÜMÜŞHANE
Akif Kocaman
Mahmut Oltan Sungurlu
İbrahim Turan
HAKKÂRİ
Lezgin Önal
l
HATAY
1

ihsan Gürbüz
Kâmran Karaman
Hamit Melek
İSPARTA
* Metin Ataman
Falana Mihriban Erden
Mustafa Kemal Toğay
İbraJhim Fevzi Yaman
İÇEL
İbrahim Aydoğan
Hikmert; Brcentürk
Mtihmeıt Kocabaş
Rüştü Kâzım Yüceden
İSTANBUL
Betıiç Sadi Abbasoğlu
Bülent Akarcalı
B. Doğancan Akyürek
Yaşar Albayrak

T.B.M.M.
Sabit Batumlu
M. Vehbi Dinçerler
Hayrettin Elmas
Halil Orhan Ergüdcr
İsmail Safa Giray
Altan Kavak
R. Ercüment KonıullCnıan
Turgut özal
Ali Tannyar
Mustafa Tınaz Titiz
Saim Bülend Ulusu
Fazıl Osman Yöney
IZMÎR
Hüseyin Aydemir
tsmet Kaya Erdem
Fikret Ertan
Burhan Cahit Gündüz
HayruHa'h Olca
Özderair Peihİivanjoğtu
Süha Tanık
KAHRAMANMARAŞ
Alaeddin Kısakürek
Mehmet Onur
Ali Topçuo|lu
KARS
ilhan Aküzüm
Sabrı Araş
Aziz Kaygısız
KASTAMONU
Sadettin Ağacık
Hüseyin Sabri Keskin
Erol Bülent Yâlçınkaya
KAYSERİ
Nuh Mehmet Kaşıkçı

ibrahim özbıyık
Mustafa Şahin
Cengiz Tuncer
KIRŞEHİR
Mehmet Budak
tsmet Ergül
KOCAELİ
Osman Nuri Akyoft
Abdülfaalim Araş
Mustafa Batgün
KONYA
Abdurrahman Bozkır
S Ziya Ercan
* Altınok Esen
I Nihat Harmancı
I Haydar Koyuncu
İ Abdullah Tenekeci

1
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MUĞLA
Mehmet Umur Akarca
Ahmet Altıntaş
MUŞ
Alaattin Fırat
Nazmi önder
Atilla Sın
NEVŞEHİR
Ali Babaoğlu
Faruk Dirik
NİĞDE
Mustafa Sabri Güvenç
Haydar Özalp
Birsel Sönmez
ORDU
Nabi Poyraz
İhsan Nuri Topkaya
Şükrü Yürür
RİZE
Ahmet Mesut Yılmaz

|
KÜTAHYA
[ Ahmet Ekici
I Mustafa UJur Ener
i' Mustafa Kalemli
İ
MALATYA
| Metin Emiroglu
I Fahri Şahini
! Talat Zengin

SAKARYA
Nihat Akpak
Mustafa Kılıçaslan
Mümtaz Özkök

I
l
j
i
İ
I
I
t
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MANÎSA
Mehmet Timur Çınar
Mekin Sarıoğlu
Gürbüz Şakranlı
Münir Fuat Yazıcı
MARDİN
Mehmet Necat Eldem

SAMSUN
Muhlis Arıkan
Mehmet Aydın
Berati Erdoğan
StlRT
Aydın Baran
Nejdet Nac' Mimaroİlu
Rıza Teklin

SİVAS
Mahmut Karabulut
Ahmet Turan Soğancıoğlu
M. Mükerrem TaşcıoğÜu
ŞANLIURFA
Mustafa Demir
Osman Doğan
Bahri Karakeçili
TEKİRDAĞ
Selçuk Akıncı
Ali Rıfkı Afiasever
Ahmet Karaevli^
TOKAT
Metin Gürdere
Selim Koçaker
Talat Sargın
Mehmet Zeki Uzun
TRABZON
Eyüp Aşık
UŞAK
Mümtaz Güler
Mehmet Topaç
VAN
• ,,
Hüseyin Aydın Arvasi
! Mirza Kurşunluoğlu
YOZGAT
Mehmet Bağçeci
Hüseyin Mükerrem Hiç
Lutfullah Kayalar
Mahmut Orhon
ZONGULDAK
Hasan Pertev Aşçıoğlu
| Veyıel Ataıoy
\ Engin Cansızoğlu

(Reddedenler)
ADANA
Vehbi Batuman
Coşkun Bayram
Nuri Korkmaz
ADIYAMAN
Mehmet Arif Atalay
Ahmet Sırrı Özbek
AĞRI
Paşa Sarıoğlu
AMASYA
Arsan Sava; Arpacıoğlu
Kâzım ipek

ANKARA
Eşref Akıncı
Necdet Calp
Neriman Elgin
H. ibrahim Karal
Mehmet Seyfi Oktay
ANTALYA
Kadri Altay
AYDIN
Halil Nüzhet Goral
Ertuğrul Gökgün
Osman Esgin Tipi

BALIKESİR
Davut Abacıgil
Fenni Islimyeli
Cahit Tutum
BİLECİK
Yılmaz Demir

Brnis

ÇANAKKALE
Cafer Tayyar Sadıklar
ÇORUM
Ali Rıza Akaydın
Ali Ayhan Çetin
Mehmet Besim Göçer

Faik Tarımcıoğlu

DENİZLİ
İsmail Şengün

BURSA
Mehmet Azizoğlu
M. Kemal Gökçora

DİYARBAKIR
Özgür Barutçu
Kadir Narin
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T. B. M. M.
Hayrettin Ozansoy
Ahmet Sarp
EDİRNE
Türkân Turgut Arıkan
S. Hüsamettin Konuksever
Muhittin Yıldırım
ERZİNCAN
Veysel Varol
ERZURUM
Hilm>İ Naibantoğlu
ESKİŞEHİR
Mehmet Nuni Üzel
GAZİANTEP
Süleyman Koyuncugil«
M. Hayri Osmanlıoğlu
Feyzullah Yıldırır
GİRESUN
Cevdet Karslı
HAKKÂRİ
Mehmet Sait Erol
HATAYı
Tevfik Bilal.
Mustafa Çelebi
İÇEL'
Edip özgenç
İSTANBUL
Ömer Necati Oengfe
Hüseyin Avni Güler
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KOCAELİ
Salih Güngörmez
Orhan Otağ
KONYA
Vecihi Akın
Salim Erel
Sabri Irmak
Emin Fahrettin özdaltk
MALATYA
İlhan Dinçel
Ayhan Fırat
MANİSA
Abdullah Çakırefe
ismet Turhangil
MARDİN
Süleyman Çelebi
Abdülkerim Yılmaz Erdem

Yılmaz ihsan Hastürk
Doğan Kajsarogflu
Feridun Şakir ö ğ ü n ç
Kemal özer
Namık Kemal Şentürk
Bilâl Şişman
ibrahim Ural
Reşit Ülker
ÎZMtR
Vural Arıkan
Durcan Emirbayer
Yılmaz ö n e n
Ahmet Süter
Ali Aşkın Toktaş
KAHRAMANMARAŞ
Rıfat Bayazıt
Mehmet Turan Bayezit
Ülkü Söylemezoğlu

MUĞLA
tdris Gürpınar
Muzaffer ilhan
NİĞDE
Arif Toprak
ORDU
Ali M'azhar Haznedar
Hüseyin Avni Sağe§en
Bahriye Üçok
RİZE
Halif Turgut Kunter

KARS
Ömer Kughan
Musa Öğün
Halis Soylu
KAYSERİ
Muzaffer Yıldırım
KIRKLARELİ
Şükrü Babacan
KIRŞEHİR
Tevfik Güneş

SAKARYA
A. Reyhan Sakallıoğlu
Turgut Sözer
SAMSUN
Hasan Altay
Fahrettin Uluç
SİİRT
M. Abdürrezak Ceylan
SİNOP
Halit Barış Can
TEKİRDAĞ
Salih Alean
TOKAT
Enver özcan
Cemal özdemir
TRABZON
Osman Bahadır
Yusuf Ziya KazancıoğÜu
UŞAK
Yusuf Demir
VAN
Fevzi Necdet Erdinç
Ferit Melen
YOZGAT
Selahattin Taflıoğlu
ZONGULDAK
Muhteşem Vasıf Yücel

(ÇekimnrUr)
BtTLlS
Kâmran İnan

©URSA
A. Sabahattin Özbek

(Geçersiz
KAYSERİ
Mehmet Üner

(Oya
ADANA
Ahmet Akgün Albayrak
Cüneyt Ganver
Ahmet Remzi Çerçi
Metin Üstüne!
AFYON
Metin Balı bey
AĞRI
ibrahim Taşdemir

TRABZON
Mehmet Kara

Oylar)
SİNOP
Hilmi Biçer

Katılmayanlar)

AMASYA
Hasan Adnan Tutkun
ANKARA
Sururi Baykal
Ali Bozer
Hüseyin Barlas Doğu
Nejat Abdullah Resuloğlu
Oğan Soysal

ANTALYA
Mustafa Çakaloğlu
Ali Dizdaroğlu
Aydın Güven Gürkan

BİNGÖL
Hakkı Artukarslan
BOLU
Turgut Yaşar Gül'ez (İz.)

AYDIN
İskender Cenap Ege

BURSA
ismet Tavgaç

BALIKESİR
Mustafa Çorapçıoğlu

ÇANAKKALE
Onural Şeref Bozkurt
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T. B. M. M.
ÇORUM
thsan Tombuş
DENîZLt
Mustafa Kani Bürke
Halil İbrahim Şahin
DİYARBAKIR
Mahoıud Altunakar
Şeyhmus Bahçeci
ERZURUM
Sabahattin Eryurt (Bşk. V.)
ESKİŞEHİR
Münir Sevinç
GİRESUN
Burhan Kara
Turgut Sera Tirali
HATAM
Abdurrahman Demiirtaş
Mi Murat Södcmenoğlu
İÇEL
Ali thsan Elgin
Durmuş Fikri Sağlar

B : 112

İSTANBUL
İmren Aykut
Ömer Ferruih İfter
Mehmet KafkaslıgU
Leyla Yeniay Köseoğlu
Tüky öney
İbrahim özdemir
Günseli özkaya
Arife Necla Tekinel
Ahmet Memduh Yaşa
İZMİR!
Işılay Saygın
Turgut Sunalp
Rüştü Şardağ
KASTAMONU
Şaban Küçükoğlu
• KAYSERİ
Mehmet Sedat Turan
KIRKLARELİ
Erol Ağagil
Cemal özbilen
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SİNOP
KONYA!
özer Gürbüz (Bşk. V.)
Kadir Demir
SİVAS
Altınok Esen
Yılmaz Altuğ
Kemal Or
Rugan Işın
Saffet Sert
Mustafa Kemal Palaoğhı
KÜTAHYA
Şevki TaşOan
Ahmet Büyükuğur
ŞANLIURFA
A. Necati jKara'a
MALATYA
1 Vecihd Ataklı
Aziz Bülent öncel
Ahmet tlhami Kösem
TRABZON
MARDİN
Necmettin
Karaduman
Beşir Çelebioglu
(Başkan)
Kenan Nuri Nehrozoğkı
Fahrettin Kunt
NEVŞEHİR
Haçı Turan öztürk
TUNCELİ
Musa
Ateş
RİZE
Airiff Şevket Bigkı (Bşk. V.) i Ali Rıdlvan Yıldırım (l.A.)
ZONGULDAK
Fehmi Memişoğlu
Rıza öner Çakan
SAMSUN
Cahit Karakaş
llyas Aktaş
j İsa Vardal
j Süleyman Yağcıoğlu

(Açık Üy elikler)
: 1
ANKARA
BİNGÖL
BURDUR

: 1
: 1

GAZİANTE]P
İSTANBUL
İZMİR
MANİSA

: 1
: 1
: 1

NİĞDE
SAMSUN
ZONGULD^JK

>
:
:
:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
112 NCt BİRLEŞİM
29 . 5 . 1986 Perşembe
Saat : 14.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Meclis araştırması önergesi (1/23)
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR
ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 19 ar
kadaşının, Çukurova Bölgesindeki enerji dağıtımı nede
niyle Türkiye Elektrik Kurumunun zarara uğratıldığı
ve bir şirketin haksız menfaat sağladığı iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1)
2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984-1985
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi
(6/672) (1)
3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
m, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir
ve giderlerine ilişkin D»vlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1)
4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü
soruya çevrilmiştir.

lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1)
5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in. Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân*" Bakanından
sözlü soru önergesi (6/675) (1)
6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet
Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676)(1)
7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1)
8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1)
9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/679) (1)
10. — Erzurum MilletvekÜi Hilmi Nalbantoğlu'
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1)
11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1)
12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1)
13. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın,
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596)
14. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/598)
15. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın,
Aliağa Pefcro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) (1)
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16. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin' Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi
(6/686) (1)
17. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1)
18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1)
19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1)
20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
tn. Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1)
21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı
ve Başbaİcan Yardımcısından sözlü soru önergesi
(6/692) (1)
22. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1)
23. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607)
24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
m, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1)
25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in,
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği
iddia edilen i'ki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610)
26. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614)
27. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in,
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi

üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/616)
28. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/699) (1)
29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/700) (1)
30. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın,
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/702) (1)
31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi
(6/703) (1)
32. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621)
33. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624)
34. _ Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan*
in 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1)
35. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631)
36. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632)
37. — İstanbul Mıil'letivekıili Yılmaz İhsan Hastürk'
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/726) (1)
38. — İçel Milletvekilli Mehmet Kocabaş'm, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/635)
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39. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666)
40., — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667)
41. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in,
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669)
42. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars İğdır - Karakale'deki Bez ve İplik Fabrikasına iliş
kin Başbakandan sözlü'soru önergesi (6/757) (1)
43. — Erzuruim Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/758) (1)
44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Ankara İli Kayaş ve Gülveren semtindeki bir
araziye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/760) (1)
45. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gökova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/695)
46. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696)
47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701)
48. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705)
49. — Balıkesir Milletvekili Davut Abaoıgil'in, Ba
lıkesir Hindeki zeytin üıeticilerinin bazı sorunlarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/709)
5Q. — Balıkesir M'iüetvekili Davut Abacıgıil'in,
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/710)
51'. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in,
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/711)

52. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/712)
53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/714)
54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Orman
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/715)
55. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla
tli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716)
56. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran BayezıYin, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/719)
57. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/720)
58. — Hatay Milletvekili Abdurraihman Derriirtaş'
in, Hatay İlinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/721)
59. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı
yönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğ
retmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik. ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/739)
60. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına bas
kı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741)
6L — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742)
62. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltilme istekleri red
dedilen öğretim görevlilerinin durumuna ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/747)
63. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 1 Ma
yısın resmî 'bayram günü olarak ilan edilmesine iliş
iklin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/748)
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64. — DenM Milletvekii Halil ibrahim Şahin'in,
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/749)
65. — Balıkesir Miffletvakli Davut Abacıgirin,
nakık'yeoilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/750)
66. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in,
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü
soru önergesi (6/751)
67. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun,
milletvekillerine verilen araba giriş kartlarına iliş
kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü
soru önergesi (6/755)
68. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, hakkındaîki 'hapis cezası kesinleşen 'bir mahkûmun yakalanma
sı için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/752)
69. — Konya MMetvekl Salim Erel'in, Ordu l i
Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/753)
70. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Uşak Merkez - Bozkuş Köyü okul müdürünün Uşak Valisince açığa alındığı iddiasına lişjkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/754)
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DlOER İŞLER
X I . — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teş
vik Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/772) (S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi :
23.5.1986)
2. — Kahramanmaraş Milletvekillt Alaeddin Kısâkürek ve 6 Arkadaşının; 2809 Sayılı Yükseköğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne
Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (2/344) (S. Sayısı : 457) (Dağılma
tarihi : 26.5.1986)
3. — Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasa
rlısı ve Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve
Bütçe Komisyonları Raporları (1/727) (S. Sayısı : 447)
(Dağıtma tarihi : 21.5.1986)
4. — 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve
Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme-

si Hakkında. Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (1/767) (S. Sayısı : 449) (Da
ğıtma tarihi : 21.5.1986)
5. — 9.7.1945 Tarihi ve 4792 Sayih Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko«
misyonu Raporu (1/775) (S. Sayısı : 450) (Dağıt
ma tarihi : 21.5.1986)
6. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve
İçişleri Komisyonu Raporu (1/768) (S. Sayısı : 451)
(Dağıtma tarihi : 22.5.1986)
7. — 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirİıknesine Dair
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu (1/773) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma
tarihi : 22.5.1986)
8. — Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malıların
İktisabına Dair Kanun Tasarısı Ve Zonguldak Millet
vekili İsa Vardal'ın, Ereğli Maden Havzasında Bulu
nan Taşınmazların Medenî Kanun Hükümlerine Göre
İktisabına Dair Kanun Teklifi İle Zonguldak Millet
vekili Pertev Aşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, Taşkömürü
Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Ka
nun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Ada
let komisyonları raporları (1/759; 2/329; 2/343) (S.
Sayısı : 453) (Dağıtma tarihi : 23.5.1986)
9. — 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Mad
delerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Mad
de İle Bir Geçidi Madde Eklenmesine Dair Kanun
tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/774)
(S. Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi : 23.5.1986)
X 10. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Ka
nununun, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun,
1606 Sayılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Ku
rumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı
Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutul
masına Dair Kanunun, 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi
İlaçları İçin Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılması ile 1118 Sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı
Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1/771) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi :
26.5.1986)
X Açık oylamaya tabi işleri gösterir. •

Yasama Yılı : 3

Dönem : 17

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 457

Kahramanmaraş Milletvekili Alaeddin Kısakürek ve 6 Arkadaşı
nın; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine
İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/344)

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Daür Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinin Değiştiriünesline İlişkin Kanun Teklifimiz
ile geerkçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımızla arz ederiz.
14., 5 ~ 1986
Alaeddin Kısakürek
Kahramanmaraş

İbrahim özdemir
İstanbul

Hayrettin Elmas
istanbul

B. Doğancan Akyürek
istanbul

Fahri Şahin
Malatya

Recep Kaya
Bilecik

Barlas Doğu
Adkaıra

GEREKÇE
— 2809 sayılı Kanunim geçildi 10 uncu maddesinde sözü edilen 657 sayılı Devlet Personel Yasası genel
bir yasa olup tüm memurları kapsamaktadır.
Eş değerdeki kurumlarda çalışan aynı değerdeki sanatçı öğretimi elemanları için anayasal hak eşitliği (Anayasa'nın 10 uncu Maddesıinlin II - -III paragrafında) belirtilen Kanun önünde esiıtlıifc, hiçbir kişiye, aileye, zümreye
. veya sınıfa imtiyaz tanınmaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik İlkesine uygun olarak ha
reket etmek zorundadırlar.
Ayrıca, Anayasanın 64 üncü maddesi : (Devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve
sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri
alır.) Bu Kanun da yoruma meydan verilmeyecek şekilde düzeltilmelidir.
— Üniversitelerarası kurulun 18 Mart 1986 tarihli Yıldız Ünİvensitesiindeki toplantısında aldıkları karar
la, Mimar Sinan Üniversitesine dönüşen, Güzel Sanatlar Akademisi ve ıbağlı kuruluşları, sanatçı öğretim ele
manlarım 657 sayılı Kanunun kapsamında olmadığı gerdkçesiyle, öğretim üyeliğine yükseltilmeme kararı ala
rak, özlük haklarından mahrum bırakılmaktadır.
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— Mimar \Sinan Üniversitesi ve Eslkıi Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde çalışan sanalı öğretim eleman
ları, kurumun eğitim yükünün 'büyük bir bölümünü taşımakta olup, birinci dereceye kadar yükselmiş kadro
larda bulunmaktadırlar. Bu Kanunun mağduriyeti ile hem görevlerine son verilmekte, aynı zamanda, öğretim
üyeliğine geçiş imkânı bulıunmaimaktadır.
örnek : 1 inci dereceden maaş almakta olan sanatçı öğretim elemanı, normal prosüdürle ancak Yardımcı
Doçent olabilmekte, bugün almakta olduğu kadro derecesinin yakınına 15 yıl gibıi bor zamanda ulaşabil
mektedirler.
— YÖK ilgili komisyonlarınca yapılan yoruim sonucu, 2809 sayılı geçici Kanunun kapsamına alındığı,
Mimar S'inan Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilen, Rektörün çağrısı üzerine, 1983 yılı «sonuna kadar başvuruda
bulunan öğretim elemanllarının:
— Sanatta yeterlik ve lisan sınavları yapılmıştır.
— 2809 sayılı öğretim üyeliğine yükseltilme geçici Kanunun önerdiği 3 komisyondan, I inci olan, adayın
sanatsal 'bilimsel niteliklerini yapıtlarıyla inceleyen ve çalışma yıllarına göre durumlarını değerlendiren jüri
lerden olumlu rapor alıp, II neti jüri olan üniversitelerarası kurula önerilen, sorumluluklarını başarıyla yerine
getirmiş adaylar 3 yıldır sonucu beklemektedir.
— Uzun yıllarını eğitimde geçirmiş bu adaylar, tekrar üç yılık 'bir süre kaybına uğramışlardır.

Millî Eğitim Komisyonu Rapora
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. : 2/344
Karar No. : 7

23, 5 >. 1986

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLILET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
«Kahramanmaraş 'Milletvekili Alâeddin Kısafcarek ve 6 Arkadaşının; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Ge
çici 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 21.5.1986 taıilhli 6 ncı bir*
leşiminde Hükümet temsilcileri ve teklif sahibinin db iştirakiyle incelenip görüşüldü.
Komisyonumuz, Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerini tamamladıktan sonra, maddelerinin müzakeresine
geçmiştir.
Teklifin çerçeve 1 inci maddesiyle düzenlenen Geçici 10 uncu maddesi; öğretim Üyeliğine abanabilmek
için «lisansüstü öğrenim» yapma şartını yeniden getirmesi ve «Devlet Güzel Sanatlar Aikadflcnlilıerb ibaresi
konularak da, okulları şümuMendirmesi sebebiyle, Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir.
Teklifin çerçeve 1 inci maddesiyle düzenlenen, Geçici 10 uncu maddesi, değişik bu şekliyle kabul edikmişr
tür.
Teklifin 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edlmek üzere, Başkanlığa saygı ile sunulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı ; 457)
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MUHALEFET ŞERHİ
Sanatın çeşitli dallarında ihtiyaca yetecek sayıda (25 kişiye) özel formülle öğretim üyeliği payesi veril
miş olduğundan, bunların yönetiminde, 2547 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi yetiştirilen
bileceği ve kariyerin çeşitli kademelerine (Yard. Doç., Doç., Prof.) yükselinebileceği kanaatinde olduğumdan,
maddenin değiştirilmesine muhalifim.
23 . 5 . 1986
Pro/. Dr., Rezan Şahinkaya
Ankara Milletvekili
B«çkaııvekiti
İsmet Özarstan
Amasya

Kâtip
Mümtaz Güler
Uşak

SÖZCÜ

İsmail Dayı
Balıkesir

Üye
Osman fytk
Ankara.

Üye
Abdullah AÜmtaş
Afyon
Küçük ter zümreye «fcasfomir
çalışması atmadan onatan veril
mesine ve bütçeye yüfc teşkil.
etmcsdae karşsyjmSöz baklam mahfuzdur.

Üye
Prof, Dr. F. Rezan Şahinkaya
Ankara
(Muhalifim. Muhalefet şerhim
eMkür),

Üye
A£ Ali Doğuşta
fimgöi

Üye
üamzV A^lefe
Hatay

Üye
F. Mikribcut Erden
ispatta

Üye
Ğ. Necati Cengiz
İstanbul

Üye
Aloed&n Kısakürek
Kafaramamaaraş

Üye
Z/ya Ercon
Konya

Üye
Baktiye Üçok
(Mu
Akadertflc karijraadsa getenegraalere
unvan bshşedâmesiae nmrnrifNJim.

Ü,e
Fasa/ Demir
Uşak

Üy*
B*s»» Göçer
Corum

Türkiye; Büyük Millet Meclisi

(S. Sa?ıst : 457)
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KAHRAMANMARAŞ MİLLET VEKİLİ ALÂEDDtN KISAKJÜREK VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ

'MİLLÎ EĞİTİM KOİMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hak
kında 41 Sayılı Kanun Hükmünde KararnaınenSn
Değiştirilelerek Kabulüne Dair Kanunun Geçidi
10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun
Teklifi

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Geçici
10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun
Teklifi

MADDE 1. — 2809 sayılı Kanunun geçici 10
uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Geçici Madde 10. — 'Bu Kanun kapsamına
giren Yükseköğretim kurumlarında görevli 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenler üe
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitü
sü ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Si
nema TV Enstitüsü ve diğer 'bağlı yüksekokullarda
çalışan öğretim elemanlarından 2547 sayılı Yüksek
öğretim Kanununun öğretim üyeliği için belirlediği
'bekleme süresi dışında kalan şartları 1987 yılı sonu
na kadar yerine (getirenler öğretim üyeliğine yüksel
tilip atanabilirler. Ancak 'bu gibilerin yardımcı do
çentliğe atanmaları İçin en az 4, doçentliğe atanma
ları için en az '8, profesörlüğe atanmaları için eri az
15 yıl, resmî eğitim - öğretim kurumlarında öğre
tim görevi yapmış veya Kandilli Rasathanesi ve Dep
rem Araştırma Enstitüsünde çalışmış olmaları gere
kir.
Bu öğretmenlerden sanat dallarının birinde gö
rev yapan ve durumları Yükseköğretim Kurulunca
çıkarılacak yönetmelikteki
esaslara uygun olanlar
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun hükümlerine
tabi olmaksızın ve bu maddedeki süreleri kendi
alanlarında tamamlamış olmak şartıyla, 1983 yılı
sonuna kadar müracaat etmeleri halinde, Üniversite
lerarası Kurulun önerisi ve Yükseköğretim Kurulu
kararı ile öğretim üyeliklerinden birine yükseltilip
atanabilirler.

MADDE 1. — 2809 sayılı Kanunun geçici 10
uncu maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir.
Geçici Madde 10. — Bu Kanun kapsamına gi
ren yükseköğretim kurumlarında görevli 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenler ile
Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ensti
tüsünde çalışan lisans üstü öğrenim yapmış görev
lilerden ve Devlet Güzel Sanatlar Akademileri ve
bunlara bağlı Sinema TV. Enstitüsü ve diğer bağlı
yüksekokullarda çalışan öğretim görevlilerinden, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun öğretim üyeliği için
belirlediği bekleme süresi dışımda kalan şartları 1987
yılı sonuna kadar yerine getirenler öğretim üyeliğine
yükseltilip atanabilirler. Ancak 'bu gibilerin yardımcı
doçentliğe atanmaları için en az 4, doçentliğe atan
maları için en az 8, profesörlüğe atanmaları için en
az 15 yıl, resmî eğitim-öğretim kurumlarında Öğre
tim görevi yapmış veya Kandili Rasathanesi ve
Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışmış olmaları
gerekir,
Bu öğretmenlerden sanat dallarının birinde görev
yapan ve durumları Yüksek öğretim Kurulunca çı
karılacak yönetmelikteki esaslara uygun olanlar 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun hükümlerine tabi
olmaksızın ve bu maddedeki süreleri kendi alanılarında tamamlamış loUmak şartıyla, 1983 yılı sonuna
kadar müracaat etmeleri hallinde, Üniversitelerarası
Kurulun önerisi ve Yüksek öğretim Kurulu kararı
ile öğretim üyeliklerinden birine yükseltilip atana
bilirler.:

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

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

MADDE 3. — Bu Kanun bükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.

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