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A) G ü n d e m Dışı Ko
nuşmalar
1. — Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanı Hasan Celâl Güzel'in, Tokat Milletvekili Kâzım
Özev'in ,5.10.1988 tarihli 8 inci
Birleşimde yaptığı, laik düşünce,
millî eğitim ve yükseköğretim ko
nularına ilişkin gündem dışı ko
nuşmasına cevabı
2. — Ç o r u m Milletvekili Rı
za Ilıman'in, Gaziantep Özel Tip
Cezaevindeki işkence olayları ve
can güvenliğiııin bulunmamasına
ilişkin gündem dışı konuşması
3. — Afyon Milletvekili Ab
dullah Ulutürk'ün, SEKA'da uy
gulanan grev, lokavt ve işçi
haklarına ilişkin gündem dışı ko
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nuşması ve Devlet Bakanı Kâzım
Oksay'ın cevabı
4. — Ankara Milletvekili
Ö m e r Çiftçi'nin, sattıkları tarım
ürünlerinin parasını alamayan
üreticilerin d u r u m u n a ilişkin
gündem dışı konuşması
B) Gensoru, Genel Görüş
me, Meclis Soruşturması ve Mec
lis Araştırması Önergeleri
1. — Sinop Milletvekili Ya
şar Topçu ve 30 arkadaşının, T R T
Kurumunda Anayasanın 133 ün
cü maddesine aykırı olarak geliş
tiği iddia edilen kadrolaşma
hareketine karşı kayıtsız kaldığı
iddiasıyla Devlet Bakanı Adnan
Kahveci hakkında gensoru açıl
masına ilişkin önergesi (H/3)
V. — K A N U N TASARI VE
TEKLİFLERİYLE KOMİS
Y O N L A R D A N G E L E N Dİ
Ğ E R İŞLER
1. — 1163 Sayılı Kooperatif-
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Sayfa
Icr K a n u n u n u n Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Ek ve Geçici Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Haydar Koyuncu'
nun 24.4.1969 Tarihli ve 1163 Sa
yılı Kooperatifler K a n u n u n u n 46
ncı Maddesinin Değiştirilmesine
Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve
Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/444,
2/3) (S. Sayısı : 67)
16:30

6 . 10 . 1988

T.B.M.M.

2. — Hatay Milletvekili
Mehmet Dönen'in 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun 2098 sayılı Kanunla Eklenen
Ek Birinci Maddesine Bir Bent
Eklenmesi Hakkında Yasa Tekli
fi; Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz ve 13 Arkadaşının, 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu
K a n u n u n u n 2098 Sayılı Kanun
la Eklenen Ek 1 inci Maddesine
2 Bent Eklenmesi Hakkında Ya
sa Teklifi ile Zonguldak Milletve
kili Şinasi Altmer'in, 506 SayılıSosyal Sigortalar Kanununa 2098
Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 in
ci Maddesine Bir Bent Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
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Sayfa
poru (2/24, 2/35, 2/52) (S. Sa
30
yısı : 74)
3. — 28.3.1988 Tarihli ve
2809 Sayılı Kanunun 12 nci Mad
desinin (f) Bendinin Değiştirilme
si, Bu Kanuna Geçici Maddeler
Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli
2507 Sayılı Denizcilik Yükseko
kulu K a n u n u n u n Yürürlükten
Kaldırılması Hakkında K a n u n
Tasansı ve Millî Savunma ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları
(1/409) (S. Sayısı : 75)
30:40
4. — 21.6.1927 Tarihli ve
1111 Sayılı Askerlik K a n u n u n d a
Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (1/448) (S.
Sayısı : 78)
40:45
VI. — S O R U L A R V E CE
VAPLAR
46
A) Yazılı Sorular ve Ce
vapları
46
1. — Adana Milletvekili M .
Selahattin Kılıç'm, Adana İli Os
maniye İlçesi Kaypak (Serdar)
Bucağına giden il yolunun ne za
man asfaltlanacağına ilişkin soru
su ve Bayındırlık ve İskân Baka
nı İsmail Safa Giray'ın yazılı ce
vabı (7/269)
46

I. — GEÇEN TUTANAK OZETI
T B M M Genel Kurulu saat 15.00'te
açıldı.
Adana Milletvekili Selahattin Kılıç,
T R T ' m n hukuk dışı ve taraflı tutumu,
Sivas Milletvekili Ekrem Kangal, ta

rım sektörünün d u r u m u ve Sivas İli çilli
lerinin sorunları,
Tokat Milletvekili Kâzım Ozev de,
laik düşünce, millî eğitim, yükseköğretim;
Konularında gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar.
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2977 Sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin
Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Ka
nununun Süresinin Uzatılması Hakkında
Kanun Tasarısının yeniden incelenmek
üzere geri gönderilmesine ilişkin Başba
kanlık tezkeresi okundu; Başkanlıkça Ana
yasa Komisyonunda bulunan tasarının
Hükümete geri verildiği açıklandı.
Başbakan Turgut Özal'ın, İtalya'ya
yapacağı resmî ziyarete, ekli listede adla
rı yazılı parlamenterlerin katılmalarının
uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık
tezkeresi ve eki liste kabul edildi.
Hatay Milletvekili Öner Miski'nin,

. 10 . 1938

O : 1

"1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Üç
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
daki Kanun Teklifi" nin (2/38) doğrudan
gündeme alınmasına ilişkin önergesi red
dedildi.
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu
K a n u n a İki Ek M a d d e Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının (1/444; 2/3) (S.
Sayısı : 67) görüşmelerine devam oluna
rak 24 üncü maddesine kadar kabul edildi.
6 Ekim 1988 Perşembe günü saat
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat
18.35'te son verildi.

Başkan
Başkanvekili
A. Hüdai O rai
Kâtip Üye
Bursa
Mustafa Ertuğrul Ünlü

Kâtip Üye
Edirne
ismail Uğdül

II. — GELEN KAĞITLAR
6 . 10 . 1988
İhsan

Perşembe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
5.10.1988)

1. — İdarî Usu i ve işlemlerin Yeni
den Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanu
nu Tasarısı (1/490) (Anayasa Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1988)
Teklif
1. — Niğde Milletvekili Haydar
Özalp'in, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Ka
nununun 30 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/90) (Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
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Gensoru Önergesi
1. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu
ve 30 arkadaşının, T R T K u r u m u n d a
Anayasanın 133 üncü maddesine aykırı
olarak geliştiği iddia edilen kadrolaşma
hareketine karşı kayıtsız kaldığı iddiasıy
la Devlet Bakanı Adnan Kahveci hakkın
da Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci
maddeleri uyarınca bir gensoru açılması
na ilişkin önergesi (H/3) (Başkanlığa geliş
tarihi : 5.10.1988)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvckili A. Hüdai Oral
K Â T İ P ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa)

--

:*=====

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9 uncu Birleşimini açıyorum.
III. —

Y O K L A M A

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle
yoklama yapılacaktır.
Sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini ri
ca ediyorum.

Buyurun.
(Erzurum Milletvekili Sabahattin
Aras'a kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır, görüşmelere başlıyoruz.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL K U R U L A SUNUŞLARI
A) Gündem Dışı Konuşmalar
1.— Millî Eğilim Gençlik ve Spor Bakanı
Hasan Celâl Güzel'in, Tokat Milletvekili Kâzım
Ozev'in 5,10.1988 tarihli 8 inci Birleşimde yap
tığı, laik düşünce, millî eğitim ve yükseköğretim
konularına ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı
BAŞKAN — Gündem dışı söz iste
yen üç sayın üyeye söz vereceğim.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE
S P O R BAKANI HASAN C E L Â L G Ü 
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, söz is
tiyorum.
BAŞKAN
— Hangi
konuda
elendim?
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE
S P O R BAKANI HASAN C E L Â L GÜ
ZEL (Gaziantep) — Tokat Milletvekili Sa
yın Kâzım Ozev'in dün yapmış olduğu
gündem dışı konuşmayla ilgili.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
M İ L L Î E Ğ İ T İ M G E N Ç L İ K VE
S P O R BAKANI HASAN C E L Â L GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın

milletvekilleri; Tokat Milletvekili Sayın
Kâzım Özev, dün yaptığı gündem dışı ko
nuşmada, önemli eğitim meselelerinden
bazılarını dile getirmiştir. Kendisine, dile
getirdiği bu eğitim problemleri bakımın
dan teşekkür ediyorum. Ben şahsen, Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı olarak,
eğitimin her konusunu sık sık, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel kurulu gibi,
millî iradenin en son tecelligâhı olan bir
müessesede konuşmaktan yanayım; an
cak, konuşmalarında şu ibarelere de yer
vermiştir : "Mevcut iktidarda, salt, top
lumun, laiklik karşıtı dinci güçleriyle sıkı
bir flört içerisine girerek bu durumlara
göz kırpmaktadır. Millî eğitimde, eğitim
ve öğretim, gittikçe laik düşüncenin geri
sine doğru itilmektedir."
Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Biz,
Cumhuriyetin önemli özelliklerinden ve
ya Türkiye Cumhuriyeti Devletinin baş
özelliklerinden birisi olan laikliğe her za
man önem ve değer verdik. Bu konuda,
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millî eğitim bakımından da son derece
hassasız. O n u n için, bu konuda Sayın
Özev'in, maalesef .söyledikleri, birtakım
teorik ithamlardan ibarettir.
Yine, " H e r yıl daha ilerici bir eğitim
amaçlayacağımız yerde, gittikçe yozlaştı
rman bir eğitim biçimini benimsiyoruz"
seklindeki iddiası da bu cümledendir.
Sayın Özev sözlerine devamla, "Ata
türk'ün resimleri çıkartılarak, âdeta, fikir
leri gibi yok edilmek istenmektedir. Çağ
daş düşünce eğitiminin yerini, karanlık ve
çeğdışı düşünceler almıştır" demektedir.
Bir defa, şunu bu vesileyle arz ede
yim, ilkokullarımızdan başlayarak, okul
kitaplarımızın kapaklarında, şeklinde, bi
çiminde, daha sonra da özünde çağdaş ge
lişmelere paralel olarak modern estetiğin
belirli ilkeleri açısından gerekli düzenle
meyi yapıyoruz. Bu yıl sadece bazı ders
kitaplarının kapaklarından başladık. Gö
nül isterdi ki, Sayın Özev bu konuda bir
ithamda bulunmadan önce, sadece basın
dan faydalanmasın, bu konudaki yetkili
olan mercilere, devletin kuruluşlarına da
soru sormak lüzumunu hissetsin.
Nitekim, ders kitaplarının, Türkçe
dersi de dahil olmak üzere, bir kısmında
değişiklik yapılmıştır. Türkçe dersinin ki
tabı, eski kapaklara bakılmaksızın, sade
ce bir estetik görüş açısından ve Grafikerler Derneğinin verdiği ücret üzerinden de
ğiştirilmiştir; daha önce Atatürk resmi
varken, daha sonra bir harf grafiği konul
muştur; ama buna mukabil, İnkılap Ta
rihi Kitabında da, daha önce Atatürk res
mi yokken, bu defa Atatürk resmi konul
muştur.
Şimdi size sorarım, devamı olduğu
nu iddia ettiğiniz parti, senelerce, para
lardan Atatürk'ün resmini indirip, Mer
hum i n ö n ü ' n ü n resmini koymakla itham
edilmedi mi? ( A N A P s ı r a l a r ı n d a n
" B r a v o " sesleri, alkışlar) Şimdi eğer ben
bunu şeklî bir Atatürkçülük anlayışı ile
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gündeme getirsem, bu şekilde söylesem,
mugalata yapmış olmaz mıyım? Bunu
söylemiyorum.
Muhterem arkadaşlar, özür dileyerek
şunu belirtmek isterim -ukalalık kabul et
meyin, yabancı kelimeler kullanmayı hiç
sevmem; ancak- "İdeolojinin Olumsuz
Fonksiyonu" diye, siyaset biliminde, "Negative Function of Ideology" diye bir te
ori var; bu teori, birçok siyaset bilimcisi
tarafından kabul edilmiş bir teoridir. Bu
na göre, eğer bir ülkedeki hâkim ideoloji,
insanları belirli -darboğaz noktalarında
özellikle- noktalara akıl dışı vurgu yaptırıyorsa, varmak istediği amacı, güçlendir
mek yerine, zayıflatır. Biz Atatürkçüyüz;
ama şekilde değil, kitap kapağında değil,
özde, muhtevada Atatürkçüyüz. ( S H P sı
ralarından "Görülüyor" sesleri, ANAP sı
ralarından alkışlar)
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ku
rucusu, 16 Türk Devleti içinde ilk defa,
Türkiye, Türk ismini...
N E C C A R T Ü R K C A N (İzmir) —
Sayın Bakan, Atatürk'ün ismini... (ANAP
sıralarından " S u s s u s " sesleri)
M İ L L Î E Ğ İ T İ M G E N Ç L İ K VE
S P O R BAKANI HASAN C E L Â L GÜ
ZEL (Devamla) — Dinlemeyi bilin efen
dim, lütfen...
...ilk defa, Türkiye, Türk ismini dev
letin adı olarak kullanan, ilke ve inkılap
larıyla, icraatıyla her zaman tarihimizde
ve bugünümüzde silinmez bir yere sahip
olan Büyük Atatürk'ü kimse inkâr etmi
yor; ancak, bir gerçek var Türkiye'de :
Atatürk, ticareti yapılıyor, Atatürk ticaretçiliği yapılıyor. ( A N A P sıralarından
" B r a v o " sesleri, alkışlar; S H P sıraların
dan "Siz yapıyorsunuz" sesleri, gü
rültüler)
Sizin, aydınlar olarak bu konuda hep
beraber olmanız lazım; hep beraber olma
lıyız, bir arada olmalıyız. Gerçek Atatürk
çülüğü, ders kitaplarının muhtevasına,
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modern 'Türk Devletinin çağdaş uygarlık
düzeyine yerleştirebilmek için, beraber ol
malıyız. Birbirimizi birtakım tabularla, şe
killerle , biçimlerle, kitap kapaklanyla it
ham etmek, gazete haberlerinden fayda
lanarak iktidarları ve kişileri Atatürkçü ol
mamakla itham etmek yerine, gelin hep
beraber olalım. Eğer gerçekten Atatürk
çülüğe aykırı bir hareketimiz varsa, bunu
söyleyin bize.
K Â Z I M ÖZ EV (Tokat) — Onu söy
lüyoruz işte.
N E C C A R T Ü R K C A N (İzmir) Sayın Bakan, "Atatürk yoksul halkı
kandırdı" diye kitaplarda bir cümle var
dı; bunu kaldırdınız mı, kaldırmadınız
mı?
M İ L L Î E Ğ İ T İ M G E N Ç L İ K VE
S P O R BAKANI HASAN C E L Â L GÜ
ZEL (Devamla) — "Sayın Millî Eğitim
Bakanımıza sormak istiyorum -demiştir1402'liklerin suçu nedir? Herhangi bir
yargı yoluna başvurulmuş mudur? Hukuk
devletinde böyle bir uygulama var mı
dır?.."
Daha çok yükseköğretimle ilgili so
rulduğunu istidlal etmiş bulunuyorum.
Açıkça : Yok. (SHP sıralarından " N e d i r ? "
sesleri) İstidlal efendim, istidlal. Sayın Akyol, açıklar mısınız?
Efendim, bu da şudur : 1402 konu
sunda Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığımız bakımından hiçbir engel bu
lunmamaktadır; bu kürsülerden bir kere
daha ifade ettiğim gibi.
Biz, 1402'likler konusunda yasağı
kalkan ve herhangi bir şekilde devlet me
murluğu hakkında mahkeme kararıyla
mahrum edilmemiş kim varsa, Bakanlığı
mıza alıyoruz. Eğer aksi durum varsa, ge
tiriniz, telafi edelim. Bu, yerden bağır
makla olmaz. Bunu üçüncü defadır söy
lüyorum.
İ L H A M İ BİNİCİ (Bingöl) — Sayın
Bakan, 1402'ye tabi, mahkeme kararı ge
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tiren öğretmenleri alıyor musunuz, almı
yor musunuz?
M İ L L Î E Ğ İ T İ M G E N Ç L İ K VE
SPOR BAKANI HASAN C E L Â L GÜ
ZEL (Devamla) — "Krediler çok yeter
siz kalıyor. Ayrıca, öğrencilerin gereksini.mini sağlayacak kapasitede ve miktarda ol
mayan yurtlar, çocukların rahat edip ka
labileceği yerler olması lazımken, aksine,
dinî baskılar altında, genç dimağları laik
düşünceye karşı eğitmek görevini yapan
yuvalar haline dönüştürmüştür."
Yanlıştır. Yurtların laiklik dışında
herhangi bir faaliyete sahne olduğunu ka
tiyen kabul etmiyorum; ama şunu kabul
ediyorum : Yetersizdir yurtlarımız; fakat
neye karşılık yetersizdir? 65 yılda 47 bin
yatak kapasitesine karşılık, iki yılda yeni
39 bin yatak kapasitesi meydana getirmiş
olmamıza rağmen, yetersizdir. Neye kar
şılık yetersizdir? 47 bin yatak kapasitesin
den almışızdır; Yükseköğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu ile, üniversite yurtlarının
toplam yatak kapasitesi bugün 112 bindir;
buna karşılık yetersizdir; a m a biz istiyo
ruz ki, sizlerin de yardımlarınızla ve büt
çemizi b u n a göre tanzim etmenizle 150
bin yatak kapasitesine çıkalım. 1992'de he
defimiz budur ve eğer 1992'de 150 bin ya
tak kapasitesine çıkabilirsek, o takdirde
her isteyene, sırasız, barınma imkânı sağ
layabileceğiz.
Kredi yetersizdir, kredinin yetersiz ol
duğu devreler, her siyasî iktidar dönemin
de, geçmişte de yaşanmıştır, bugün de ya
şanmaktadır; ama geçen yıl 6 600 liradan
20 000 liraya (üç mislinden fazla artış ya
parak) kredileri yükselttik. Gönül ister ki,
"Krediler konusundaki artış şükranla kay
dedilmektedir; ama daha fazla artması
lazım" denilsin; ama inşallah gene sizle
rin yardımlarıyla bunu daha da fazla ar
tırmaya çalışacağız.
Bir de, Sayın Ozev'in son cümlesi
var; gerçekten çok sevdim, beğendim ve
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kalpten iştirak ediyorum; müsaadeleriyle,
aynı zamanda benim fikrim olarak da za
bıtlara geçirmek istiyorum.
"Bize düşen görev ise, ülkemizin ya
pısal bozukluğunu düzelterek, gönlünde
memleket aşkı ve sevda çiçekleri tomur
cuklanan coşkulu bir gençler topluluğu ile
2000'li yıllara girmektir."
Kendisine teşekkür ediyorum.
H e p i n i z e saygılar s u n u y o r u m .
(ANAP sıralarındam alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Bakanım.
E R O L AĞAGİL (Ankara) — Sayın
Başkan, soru sorabilir miyiz?
BAŞKAN — Hayır efendim, 60 inci
maddeye göre, Sayın Kâzım Özev'in dün
kü birleşimde yapmış olduğu gündem dı
şı konuşmasına Sayın Bakan cevap ver
miştir.
İ B R A H İ M T E Z (Ankara) — Soru
sorulmaz mı?
BAŞKAN — Cevap vermiştir; bu,
kanun üzerinde konuşma değildir, gün
dem dışı bir konuşmaya cevap vermiş
lerdir.
E R O L AĞAGİL (Ankara) — İki kü
çük sorum vardı...
2. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın,
Gaziantep Özel Tip Cezaevindeki işkence olayları
ve can güvenliğinin bulunmamasına ilişkin gün
dem dışı konuşması
BAŞKAN — Çorum Milletvekili Sa
yın Rıza Ilıman, Gaziantep Özel Tip Ce
zaevinde 52 kişinin işkence görerek yara
lanması ve can güvenliğinin bulunmaması
konusunda gündem dışı söz istemişlerdir.
Buyurun efendim.
RIZA I L I M A N (Çorum) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime
başlamadan önce, hepinizi saygılarımla se
lamlıyorum.
Ulusumuz için yüzkarası insanları
mız için utanç belgesi sayılan bir konuda
huzurunuzda bulunuyorum.
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İşkence, tarih boyu insanlığı meşgul
etmiş, lanetlenmiş; yaptıran ve yapanlar,
insanlık düşmanı olarak tanınmış, top
lumların lanet ve nefretleri ile yerlerini al
mışlardır. Bu Yüce Meclisimiz de, ulus
lararası sözleşmelere ilk imzayı koyarak,
bu konudaki tepkisini göstermiştir; ancak,
ne acıdır ki, bu uygulamaları sürdüren
ler vardır. Bunlar, bir de devletin görevli
leri iseler, iş daha da ciddî boyutlara ulaş
maktadır. Nitekim, günümüzde birçok
yerden bu sesler duyulmaktadır. Bunun en
yakın örneği on gün önce Gaziantep Özel
Tip Cezaevinde olandır. Bugün, Bursa'dan aynı sesler gelmektedir; yarın başka
yerden geleceğinden endişe ediyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu
anda, Gaziantep'te yaptığım araştırmada
tanık olduğum durumu sizlere arz ediyo
rum : Gaziantep Özel Tip Cezaevinde,
220 sol, 76 sağ görüşlü siyasî mahkûm bu
lunmaktadır. Bu cezaevi, hücre tipi olup,
kamuoyuna "özel t i p " adıyla tanıtılmak
tadır. Amerikan tipi yapısında; pencere
leri daraltılmış, havalandırma alanı küçül
tülmüştür. İçeride ışık ve hava bile ölçülü
ve kıt tutulmuştur. Burada, insan onuru
nu yok etmeye çalışan uygulamalara kar
şı, insanların, onurlarını koruma mücade
lesi verdiklerini görüyoruz. Tek tip elbise
zorlaması, tek tip düşünme istemi ile karşı
karşıya bulunuyorlar.
İşte bu cezaevinde, 25 Eylül 1988 gü
nü yeni bir işkence sistemi geliştiriliyor ve
bunun adına da "dayak" diyorlar. Çok sa
yıda gardiyan, Cezaevi M ü d ü r ü n ü n göze
tim ve denetiminde, tek tek 52 kişiyi sopa
ile yaralıyor. Takviye aldıkları bir başka ce
zaevi gardiyanları da, bu dayak işinde,
hücre tipi cezaevi yönetimine yardımcı
oluyorlar. Böylece, devletin resmî görev
lileri, başarılı bir operasyonu tamamlamış
oluyorlar.
Havalandırma süresini kısaltan ida
reye karşı, mahkûmların itirazlarıyla
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patlak veren olay özelle şu şekilde olu
yor : 25 E\löl günü havalandırmaya çıkan
mahkûkluv, bir saat önce içeriye alınmak
istenmişlerdir. Mahkûmlar buna itiraz et
miş, önceki uygulamanın devamını iste
mişlerdir. Mahkumların içeriye girmele
riyle olay bitmiştir; ancak, olayın bundan
sonrası ibret vericidir, acıdır. Hücrelerin
den alman mahkûmlara tek tek işkence
yapılmıştır. Şu anda, 52 kişi çeşitli yerle
rinden yaralanmışlardır. Yaralılardan, Nesimi Yaman, Ali Gürman, Haydar Başköy
hastaneye kaldırılmış, diğerlerinin doktor
istekleri bile karşılanmamıştır. Olay, ka
muoyu ve basından gizlenmiş, görüş ya
sağı uygulanmış, Cumhuriyet savcısı yan
lış bilgiler vermiştir.
Yaralıların iyileşmesi beklenmiştir.
3.10.1988 Pazartesi günü görüşebildiğimiz
mahkûmların çoğunda yara izleri, kırık ve
çıkıklar olduğuna tanık oldum. Bu du
rumlarla karşılaşan mahkûm yakınlarının,
ana babaların fenalık geçirdiklerini bizzat
gördüm. Aileleriyle birlikte tespit edebil
diğim, yaralı 27 kişinin listesi şu anda ya
nımda bulunuyor.
Görüşmek istediğim Cezaevi Müdü
rü, isteğimi reddetmiştir. Şahsımda, Yü
ce Meclisi tanımaz bir tavır içindedir. Bu
güne dek bulunduğu görevlerde işkence
uygulamasıyla tanınan müdürün, buraya
özel olarak getirildiği söylenmektedir. Şu
anda durum ciddidir, işkence gören bu in
sanların tedavileri gereklidir. Ayrıca, iş
kencenin sürdüğü iddiaları vardır. Herke
sin ölüm tehdidi altında olduğu bildiril
mektedir. Cezaevi M ü d ü r ü n ü n , " y a de
diğimi yaparsınız ya da hepinizin ölüsü
çıkar" şeklinde sözler sarf ettiği ileri sü
rülmektedir.
M a h k û m yakınları, cezaevi yönetimi
ve işkencecilerden davacı olmuş; ancak,
dilekçelerini kabul edecek merci bulama
mışlardır. Savcılar "yetkili olmadıklarını"
belirterek işlem yapmamıştır, bu dilekçe
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lerin örneklerinden bir kısmı yanımdadır.
Durum, Adalet Bakanına telle duyurul
muştur. Görüştüğüm Gaziantep Cumhu
riyet Savcısı Ünal Arık olayı doğrulamak
tadır; "yaralanan olduğunu; başka ceza
evinden gelen işkenceci gardiyanları
uzaklaştırdığını" belirtmiştir; ancak, sav
cı, olayı saptırmak, işkence yapanları ko
rumak gibi yollara da başvurmaktadır.
"İşkence değil, dayak atıldı" diyen savcı,
mahkûmların toplu isyana kalktığını da
ileri sürmektedir. Bunun mümkün olma
dığı açıktır, çünkü olay gece olmuştur.
Hücrelerinde tek ya da en çok dört kişi
nin kaldığı bir cezaevidir, bu nedenle, top
lu bulunma olanağı kesinlikle mümkün
değildir; ayrıca, kapılar da kilitlidir. H ü 
kümlüler, tek tek götürülerek işkence ya
pılmıştır. idare, kendi verdiği eşyaları, ki
tapları, zoralımla toplatmış, suç aleti say
mıştır. Olayın tek nedeni, cezaevine yeni
atanan kadronun, mahkûmlara gözdağı
vermek için yaptığı bir tertiptir, işkence
uygulamasıdır. Bu uygulamayı, yeni ata
nan m ü d ü r Mehmet Temir yönetmiştir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
olayın bir de başka yönüne değinmek is
tiyorum. Gaziantep Cezaevinin önünde,
ziyaretçiden çok siyasî polis var. Elbette
polis olacak, görevini de yapacak; ancak,
iş öyle değil, yurttaşların resmî makam
lara başvuruları tehditle engellenmekte,
yasal yolları arama hakkı, gözdağı verile
rek ortadan kaldırılmakta, yok edilmekte
dir. Milletvekili olarak vardığım yerde, ar
kama takılmış polislerle birlikte oldum.
Kendilerine uyarıda bulunarak, bu uygu
lamanın yasal olmadığını söyledim; "Biz
görevliyiz, takip edeceğiz" dediler.
Demokratik hakları engelleyen, top
lumu sürekli tehdit ve baskı altında tutan
bu uygulamayı huzurunuzda şiddetle kı
nıyorum.
Demokrasi açıklık rejimidir; yurttaş
ların ardına siyasî polis takarak, hatta
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milletvekillerini polise takip ettirerek dev
let yönetmek isteyenler, dikta özlemi için
de olanlardır.
Sonuç olarak, Gaziantep hücre tipi
cezaevinde, 52 kişiye insanlık dışı işkence
yapılmış, dayak atılmıştır, işkencenin ol
madığını söyleyenleri, buradaki insanları
görmeye çağırıyorum. Bu insanlar acı için
de kıvranmaktalar, ayağa kalkacak halle
ri yoktur; kaburgası, çene kemikleri kırık
olanlar vardır; günlerdir yemek yiyeme
mektedirler; anaları babaları, yakınları
büyük bir üzüntü içinde, son merci, son
ümit olan Parlamentomuzdan ümit bek
lemektedirler. Sayın Adalet Bakanının şu
ana kadar bir açıklaması olmadı; bu du
rumu onaylıyor mu yoksa? Bu m ü d ü r gö
revden alındı mı? İşkenceciler hakkında
soruşturma açıldı mı? Altında imzamız
bulunan İnsan Hakları Bildirgesi, Avru
pa insan Haklan Sözleşmesi, Helsinki So
nuç Belgesi işleme konmayacak mı? Yasa
larımızın ve uluslararası anlaşmaların suç
saydığı işkencecileri cezalandıracak başka
bir yetkili mi var?
Ülkemizde, düşünen, hak arayan he
men herkes cezaevine gönderiliyor. Gön
derenler, yasaları ve uluslararası anlaşma
ları çiğneyenler bilmelidir ki, o gönderiliş
bir gün kendi başlarına da gelebilir, gel
miştir de. Hükümeti, Sayın Adalet Baka
nını göreve çağırıyorum; aksi halde, Ga
ziantep'teki işkence çığlıkları, sizi bugün
vicdanlarınızda, yarın da tarih ve adalet
önünde suçluluktan kurtaramayacaktır.
Saygılar sunarım. ( S H P sıralarında u
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Ilıman.
3. — Afyon Milklveküi Abrullah Ulıdürk '••
ün, SEKA'da uygulanan grev, lokavt ve isçi hak
lar ma ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet ila
hını Kâzım

Oksay'ın cevabı
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ym Abdullan Ulutürk, gündem dışı söz is
temişlerdir, kendilerine söz vereceğim.
Buyurun efendim.
Sayın Ulutürk, gündem dışı söz iste
miniz, SEKA'da uygulanan grev ve lokavt
nedeniyle işçilerin hakları konusundadır.
Buyurun efendim.
A B D U L L A H U L U T Ü R K (Afyon)
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; SE
KA'da uygulanan ve 30 gündür devam
eden grev ve lokavt nedeniyle söz almış
bulunuyorum. Konuşmama başlamadan
önce, Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlarım.
Sayın milletvekilleri, SEKA'ya ait
Kocaeli, Çaycuma, Taşköprü, Dalaman,
Afyon - Çay, Silifke, Giresun ve Balıkesir'
de bulunan 8 kâğıt fabrikası ile, 3 satış de
posunda, iktidarın ve Kamu işverenleri
Sendikasının olumsuz yaklaşımı, anlaşıl
maz tutum ve davranışları sonucu, 10 200
işçi, işverenin lokavt kararı almasından
sonra, 6 Eylül 1988 günü, greve itilmişler
dir. Grev, 30 gündür devam etmekte olup,
Hükümetten bir yaklaşım da yoktur.
Gcqtn hafta, 28.9.1988 tarihli konuş
masıyla, SHP'li arkadaşımız Sayın Ö m e r
Türkçakal, SEKA işçisinin ne ürettiğini,
ne istediğini rakamlarla huzurunuza ge
tirmiştir. Buna karşı, Sayın Devlet Baka
nı Adnan Kahveci'nin de verdiği cevap
ları ilgi ile izlediniz. Sayın Bakan, SEKA'nın sorunlarını, işçilerin sorunları gibi gös
tererek, iktidarın aczini dile getirmişler
dir. Sayın Bakan açıklamalarında, " S E KA'yı, sadece Türkiye'nin ihtiyacını kar
şılayan değil, dünyada, Brezilya gibi, İs
kandinav ülkeleri gibi, ihracat yapabilecek
ve üretiminin önemli bir kısmını satabi
lecek bir kuruluş haline getirmek istiyo
ruz. SEKA'nın önemli konularından bi
ri, hammadde sorunudur. SEKA'yı or
man yetiştiriciliğine sokmak istiyoruz.
SEKA'nın sorunu teknolojidir; işçi,
cok modern olmavan bir teknoloji ile
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üretim yapmaktadır. İşçimiz, modern ol
mayan bir tesisile üretim yaptığı için, bu
radaki işçi ücretlerini, Avrupa'daki işçi üc
retleri düzeyine eriştirmek, ulaştırmak
zorlaşır. SEKA'nın en önemli ve geçmiş
yıllarda ihmal edilen sorunu, modernleş
meyi ihmal etmesidir.
Yine, basının içine düştüğü sıkıntı
nedeniyle gümrük vergilerinin düşürül
mesiyle SEKA kâğıt fabrikalarının yurt
dışı fiyatlara yaklaşması sonucu, SEKA
kârı, basınımızın içinde bulunduğu du
rumdan dolayı büyük ölçüde azalmıştır.
SEKA'nın çevre kirliliği sorunları, iç ve
dış borçlar sıkıntısı da bunlara eklenince,
SEKA işçisine istediklerini veremiyoruz"
demektedir.
Sayın milletvekilleri, ANAP iktidarı
nın ve Bakanının sıraladığı mazeretler
bunlar. Şimdi, bu mazeretleri sıralayan
Sayın Bakana soruyoruz : Sayın Bakan,
iktidarınız ne iş yapar ve Bakanlığınızın
görevi nedir? Sekiz senedir iş yapan, iş bi
tiren akıllı iktidarınız ne yapıyor? Maze
ret olarak sıraladığınız bu sorunlannızı siz
mi çözeceksiniz, yoksa işçiler mi? Madem
iş yapmasını bilmiyorsunuz, niye yüzde 36
oyla iktidar oldunuz?
Bu arada, Sayın Genel Başkanım Sü
leyman Demirel'in bu iktidar için söyle
diği bir cümleyi de tekrar etmekten ken
dimi alamıyorum, şöyle diyor : "Ülkeyi
idera edenler, kendilerini, kendi icraatla
rıyla ibra edecekleri yerde, eskiyi kötüle
yerek ibra etmeye çalışıyorlar; hiçbir şeyi
yapmamayı övünme vasıtası yapanlar, ül
keye kan ve zaman kaybettiriyorlar."
Sayın milletvekilleri, geçmiş iktidar
lar, 1934'te kurulan SEKA'ya 7 fabrika
daha ilave ederek, 8 fabrikaya çıkarmış
lar ve üretimi artırmışlardır. Ya siz ne ila
ve ettiniz sayın iktidar mensupları?.. 1976
yılında devletin programladığı 76-C
060-040 proje numaralı Alaçam Kâğıt
Fabrikası neden yapılmıyor? "işçinin alınterine emeğine saygımız var" demeniz ka
rın doyurmuyor. Siz, açık duran fabrika
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ları kapatıyorsunuz.
Yüzde 80'lerde seyreden enflasyonun
sebebi siz değil misiniz? Onbinlerce işçi
yi açlığa mahkûm eden siz değil misiniz?
Sayın milletvekilleri, iktidar, yeni
haksız kazanç sahipleri, yeni milyarderler
yaratmak için, önleyebileceği SEKA gre
vini teşvik etmiştir. Alınan lokavt karan
bunun ispatıdır. SEKA grevinden sonda,
fon ve gümrük tarifelerini indirerek, özel
sektörün, Faisal Finans ve Al Baraka gibi
fınans kuruluşlarının, kâğıt stoku yapma
larına, SEKA'dan satış ve ithal yoluyla im
kân hazırlayarak, haksız kazanç temin et
melerini sağlamıştır. Bu fınans kuruluşla
rının, Özal Ailesiyle olan irtibatları da ya
yın yoluyla ilan edilmiştir.
Özel sektörün (Toprak Kâğıt'm,
MOPAK'ın, Meteksan'ın) kâğıt fiyatları
na yüzde 80'lere varan zamlar yaparak,
kazançlarına kazanç ilave ettiği her gün
yapılmakta, çizilmektedir.
Fırsatçılar, SEKA grevinden sonra,
piyasada fiyatlarla sürekli oynamaya baş
lamışlardır. Basın kuruluşlarının ve yayı
nevlerinin kâğıt ihtiyacının büyük bölü
münü karşılayan SEK A'daki grev, gazete
lerde sayfaların azalmasına neden olur
ken, yaymevlerini de kitap basamaz du
ruma sokmuş, stokçuların eline bırakmış
tır. okulların açılması öncesinde kâğıt fi
yatlarının spekülatif olarak şişmesi, kırta
siye piyasasını da etkileyerek, karaborsa
cılara kazanç kapısı açmıştır.
İktidarın icraatı işte budur sayın mil
letvekilleri. Bir tarafta tatlı vurgun peşindekilere milyarlar kazandırılırken, lokavt
ve grev nedeniyle, millî ekonomiye gün
lük 1 milyarlık zarar verdirilmektedir. Ay
nı oyun Seydişehir Alüminyum işçilerine
de oynanmış; bir tarafta alüminyum zen
ginleri yaratılırken, devlet milyarlarca li
ra zarara sokulmuştur.
Sayın milletvekilleri, SEKA işçisi ne
istiyor? SEKA işçisi, genel ücret düzeyi
nin, çalışanlara insanca bir yaşam
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seviyesi sağlamasını istiyor. SEKA işçisi,
ücret artışında, genel enflasyon düzeyinin
nazara alınmasını istiyor. SEKA işçisi geç
miş yıllar ücretlerinde meydana gelen ge
rilemelerin telafi edilmesini istiyor. SEKA
işçisi, gayri safı millî hâsıla artışından üc
retlilere düşen payın verilmesini istiyor.
işçiye bu haklar neden verilmiyor?
Biz iktidara bunu soruyoruz. Kendi ikti
darlarının borazanlığını yapsın diye, bü
yük bir gazetenin, zarardaki bir sigorta
şirketinin, 8 milyar liraya devlet adına sa
tın alınmasını sağlayanlara, hayalî ihracat
çılara bu devletin bütçesinden milyarları
peşkeş çekenlere, işçi ücretlerine gelince
neden cimrilik ettiklerini soruyoruz.
Sayın milletvekilleri, SEKA grevi al
tında, iktidarın, toplusözleşmelere müda
haleci, yanlış ve haksız ücret politikası yat
maktadır. Hür, serbest ve pazarlıkçı ira
deleriyle toplusözleşme masasına oturan
işçi ve işveren sendikalarına, iktidarın mü
dahaleci eliyle ilke kararları hep galip ge
tirilmektedir. Anlaşmayı, iş barışını önle
yen, almterini, el emeğini sömüren, inkâr
eden tutum ve zihniyet, 10 200 işçi ve ai
lesini perişan etmiştir. Ortalama işçi üc
retlerinin 84 bin Türk Lirası ile 100 bin
Türk Lirası arasında olduğu bu işkolun
da, işçi, aldığı ücretle mutfak masrafını
dahi karşılayamamaktadır. Yıllardan be
ri, yüksek oranda seyreden enflasyondan,
en çok, çalışan dar ve sabit gelirliler etki
lenmektedir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
iktidar, enflasyonu hedefledikten sonra iş
çiye zammı öngörmektedir. Hedeflenen
enflasyonun üstünde gerçekleşen enflas
yon nedeniyle, ücretler daima aşağıda kal
makta, ücretlilerin alım gücü sürekli ola
rak gerilemektedir.
1986 yılında enflasyon yüzde 40; 1987
yılında yüzde 63,3; ücret artışları ise, 1986
yılında yüzde 29; 1987*de yüzde 33'tür.
1986 ve 1987 yılında ücret artışları genel
enflasyon düzeyinin yüzde 41,3 oranında
gerisinde kalmıştır. 1988 yılı eylül ayı iti— 1
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bariyle, enflasyon yüzde 82'dir; bazı mad
delerde yüzde 100'ün üzerindedir. Kamu i*
Sendikasmın ücret zammı ise yüzde 40'tır
Bu zam, 1986 - 1987 yılında geri kalan
yüzde 41,3'lük ücret oranını dahi karşıla
mamaktadır.
Bir yıl içinde kâğıda yapılan zam ora
nı yüzde 300'ün üzerindedir. İşçilerin kâ
ğıt maliyetindeki payları ise, yüzde 3 ila
8'dir. Kamu sektöründe imzalanan toplu
iş sözleşmelerindeki ücret artışları.enflasyon altında kalmaya devam ettirilmekte
dir. Özel kesimde ücret artışları, kamuya
göre yüzde 200 - 300 arasında olup, daha
yüksektir. Bu durum, işçinin en büyük gü
vencesi olan toplu ve serbest nazarlık sis
teminin kamu kesiminde işlemediğinin bir
örneğidir.
iktidar, düşük ücret politikasından
vazgeçmelidir. Düşük ücret politikasının
yanlışlığı tüm Batı dünyasında kabul edil
miştir. Vasıflı ve pahalı emek kullanmak,
vasıfsız ve ucuz emek kullanmaktan daha
rasyoneldir, iktidar bu gerçeği bir türlü
kabule yanaşmamaktadır.
Sayın milletvekilleri, beş yıldır uygu
lanan enflasyonist politikaların yükünü,
diğer dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız
ile işçi kardeşlerimiz çekmektedir. Ücret
lerindeki artışlar enflasyonun gerisinde ka
lan, hayat seviyesi düşen, yoksullaşan, top
lusözleşme ve sendikal haklarına sınırla
malar getirilen işçilerimiz, iktidar tarafın
dan hor görülmeye devam edilecek midir?
Demokratik rejimimizin temel unsurları
olan işçilerimizi, refah artışı yolunda ge
ride bırakan politikaların yanlışlığı daha
ne zaman anlaşılacaktır? Ucuz işçiliğe da
yanan bir kalkınma politikası ile işçileri
mizi sefalet içine düşürdüğümüzün farkı
na ne zaman varılacak ve acımasız bu eko
nomik politika ne zaman değiştirilecektir?
Enflasyonla, zengin zenginleşirken,
çalışanların, ücretlilerin alım güçlerini de
zenginlere aktarmaktasınız. 1979'da eme
ğin millî gelirden aldığı pay yüzde 3 3 '
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lerde seyrederken, 1988'de yüzde 13'lere
düşürülmüştür. Ücretlerin iyileştirilmesi
ne, kanunî kısıntıların kaldırılmasına ku
laklar tıkanırken, her gün yeni zamlarla,
çalışanlardan, işçilerden intikam alınmak
tadır. Bu gidişin sonunun sosyal patlama
lar olacağını, Doğru Yol.Partisi olarak tek
rar hatırlatmak istiyoruz. Bu grev durdu
rulmalı ve işçi hakları verilmelidir diyerek
iktidarı uyarıyor, Yüce Heyetinize saygı
lar sunuyorum. (DYP ve S H P sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Ulutürk.
D E V L E T BAKANI K Â Z I M OKSAY (Bolu) — Sayın Başkan, cevap için
söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
D E V L E T BAKANI K Â Z I M OKSAY (Bolu) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; Sayın Abdullah Ulutürk ar
kadaşımızın, SEKA greviyle ilgili olarak
gündeme getirdiği hususlarla ilgili olarak,
ben de size gerçeklerin bir yüzünü göster
menin gayreti içerisinde olacağım. Esasen,
madalyonun bir tarafına bakmak suretiyle
hiçbir işi halledemeyeceğimizin bilinci içe
risinde olacağımızın ümidi içerisindeyim.
Sayın arkadaşımız, yaptığı konuşma
sında, SEKA'da çalışanların ortalama üc
retlerinin 84 bin lirayla 100 bin lira civa
rında olduğunu ifade etmiştir. Bu husus
gerçeği yansıtmamaktadır. SEKA'da orta
lama çıplak ücret 135 bin, ortalama giy
dirilmiş ücret ise 270 bin liradır. Buna kar
şılık, SEKA işçisi ne istemiştir biraz da
ona değinmekte herhalde fayda vardır. Bu
verilmekte olan ücrete ilaveten, bütün iş
çilere, seyyanen, ayda 100 bin lira ilave ya
pılması, ondan sonra da saat ücretlerine
seyyanen 1 000 lira zam yapılması talep
edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, yuvarlak ola
rak ayda 340 bin liralık bir artış öngörül
müştür. Mesele bundan ibarettir. Bundan
sonra da, " b u n u n altında bir rakamla söz
— 12
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leşme müzakeıesine devam etmek duru
munda olmadıkları'' ifade edilmiştir. Şim
di, bir rakam ortaya koyacaksınız, diyecek
siniz ki, " b u n u n altında bir rakamı sizinle
konuşmam", mdan sonra da 'işveren
sendikasıyla bu hususta bir mutabakata
varacaksınız..." Nasıl varacaksınız''..
" O n u bilmem..."
İ B R A H İ M G Ü R D A L (İsparta)
Sizin işiniz ne o zaman devlet olarak?
D E V L E T BAKANI K Â Z İ M OK
SAY (Devamla) — Değerli arkadaşlarını,
şu hususu özellikle ifade etmek istiyorum;
toplu iş sözleşmeleri işçi sendikalarıyla, iş
veren sendikaları arasında karşılıklı ma
saya oturulup görüşülecek ve halledilecek
meselelerdir. Her toplusözleşmenin bağ
lanması, mutlaka, tarafların bu konudaki
fedakârlığı ve feragatıyla gerçekleşebilir.
Bunu gözden uzak tutmamak lazımdır.
Bir taraftan, ortaya çıkacak rakamlarda,
işveren, kendisini zorlayarak, verebilece
ği seviyeye gelmeye gayret ederken, öbür
taraftan da işçi sendikaları, yapabilecek
leri fedakârlıkları dikkate alarak, netice
de bir rakam üzerinde mutabakata varır
lar. Dolayısıyla, bizim hükümet politika
sı olarak, grevin teşvik edildiği gibi bir hu
susa katılmamız mümkün değildir. Bu hu
sus gerçeği yansıtmamaktadır. Sendika,
bu husustaki kanunî hakkını demokratik
hakkını kullanmış ve greve gitmiştir. Ümi
dimiz, temennimiz ve beklentimiz, bir an
evvel bu grevin ortadan kaldırılması ama
cıyla gereken gayretlerin gösterilmesidir.
Biz, sendikalara yüzde 40 zam öngördük,
onlar da greve gittiler; bu nedenle, " H ü 
kümet, kendilerini greve itti" gibi bir hu
sus, gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamu - İş Sendikası tarafından ve
rilmesi öngörülen zammın, birinci yıl için,
sosyal ödemelerde yapılacak artışlar da
dikkate alındığı zaman, her halükârda
yüzde 100 civarında olduğunu da ifade et
mek istiyorum.
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Değerli arkadaşlarım, eskiyi yermekle
hiç kimsenin bir yere varamayacağının her
zaman bilinci içerisinde olmuşuzdur. Geç
mişte yapılan işlerden, faydalı istikamet
te bir taş üzerine taş koyandan her zaman
Allah razı olsun demişizdir ve bu görüşü
müzü, her yerde, her zaman iftiharla or
taya koymaktan ve belirtmekten de kıvanç
duyduğumuzu ifade etmek isterim.
İ B R A H İ M G Ü R D A L (İsparta) —
Onları Özal'a söyleyin.
D E V L E T BAKANI K Â Z I M OKSAY (Devamla) — Değerli arkadaşlarım,
bizim Hükümet olarak, gerek işçi ücret
lerine, gerek memurlara yaptığımız zam,
enflasyonun üzerinde olmuştur. Dolayısıy
la, işçi ve m e m u r hiçbir zaman enflasyo
nun altında bırakılmamış, enflasyona ezdirilmemiştir.
Buna ilaveten, bu sene Türk - İş tem
silcileriyle Hükümet arasında müştereken
yapılan toplantıda, geleceğe yönelik ola
rak son derece önemli bir karar alınmış
tır. Bu kararda, işçilere verilen zam, eğer
öngörülen enflasyonun bir an için altın
da kalmışsa, müteakip toplu iş sözleşmesi
döneminde bu farkın da ücretlere ilave
edilmesi suretiyle bu geçici mağduriyetin
ortadan kaldırılmasının, bundan böyle uy
gulanacak bir politika olacağı ifade edil
miştir.
SEKA'da da iş barışının bir an evvel
kurulması amacıyla, bu toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinin makul bir seviye içerisin
de bir an evvel konuşulup, görüşülüp,
olumlu bir sonuca varılmasını temenni et
tiğimizi ifade eder, bu vesileyle hepinizi
saygılarımla selamlarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Bakan.

O : 1

BAŞKAN — Sattıkları tarım ürün
lerinin parasını alamayan üreticilerin du
rumuyla ilgili olarak gündem dışı konuş
mak üzere, Ankara Milletvekili Sayın
Ömer Çiftçi; buyurun efendim. ( S H P sı
ralarından alkışlar)
Ö M E R Ç İ F T Ç İ (Ankara) — Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde
ekonomik anlamda var olan yangın, bü
tün kesimlerde olduğu gibi, kırsal kesim
lerde, özellikle çiftçilerimiz üzerinde bü
tün şiddetiyle devam etmektedir.
Türk çiftçisine, ürettiği mahsulün la
yıkı olan gerçek taban fiyatlarının veril
mediği hepimizin malumudur. Çiftçi
mahsulünü elinden çıkardıktan sonra ve
rilen yüzde 8 ila 12 arasındaki fark da çift
çiye değil, aracı, tefeci ve büyük fabrika
sahiplerine yaramıştır; bu da hepimizin
malumudur.
Köylümüz bu kadar düşük taban fi
yatı altında ezilirken ve üstelik hemen öde
me yapılması gerekirken, bir de, ürettiği
mahsulün karşılığının iki taksitte ödenme
si uygulamasının getirdiği işkenceye de da
yanmaya çalışırken, ellerinde bulunan çek
ve dekontların karşılığı Ziraat Bankasın
da bulunmamaktadır.
Sayın üyeler, Ziraat Bankası bir dev
let bankasıdır. Acaba, devlet, büyük Tür
kiye, iflas mı etmiştir? Ziraat Bankasının
15 gün evvelki çek ve dekontları ödenme
mektedir. Köylü bakanı, Tarım Bakanı sa
yın dayı oğlunu salonda göremiyorum;
ama kendisinden bu konuda, lütfen, bir
cevap istiyorum. Eğer istiyorlarsa, kendi
lerine çek numaralarını ve hangi şubele
re ait olduklarını da ibraz etmeye hazırım.
Bunlar, Haymana, Polatlı, Sincan'dan ge
len çeklerdir. Tabiî daha bunların binler
cesi var.
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Dayıoğlu Manisa Belediye Başkanı.
4. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin,
Ö M E R Ç İ F T Ç İ (Devamla) —
saltık/arı tarım ürünlerinin parasını alamayan üre
Özal'ın dayı oğlundan bahsediyorum,
ticilerin durumuna ilişkin gündem dışı konuşması
13 —
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yani S;jym Tarım Bakanından bahsediyorıın,. aile sirkelinden...
Sayın milletvekilleri, insanlar ürettik
leri buğdayın, arpanın, pamuğun, tiftiğin,
velhâsıl ürettiklerinin parasını devletten
alamıyorlar. Devlet, kendi vatandaşına tu
zak mı kuruyor diye aklımıza sorular ge
liyor. Bu somları bize köylülerimiz soru
yorlar. Biz de, "devletin, şu anda Hükü
metin, size tuzak kurup kurmamakla meş
gul olduğunu; oy verdiğiniz, iktidar yap
tığınız sayın milletvekillerirnize sormuyor
m u s u n u z ? " diyoruz. Köylülerimiz bunun
da cevabını bekliyor.
Değerli milletvekilleri köylü, gübre
ye bir yıl içerisinde 16 defa gelen zamdan
şaşkın, mazot fiyatlarından şaşkın, tohum
ıslah ilaç fiyatlarından şaşkın, "yok mu bi
ze sahip çıkacak? Enflasyonun altında
inim inim inliyoruz" diye feryat ediyor.
Artık, köylü, tarlasına gübre atamıyor sa
yın milletvekilleri. Hatta, örnek isterseniz,
köy isimleri de veririm. Mazot alamadığı
için nadas yapamayan köylerimiz var. Bu,
sessiz ve Türkiye'nin can damarını teşkil
eden kesim üzerinde, hiçbir iktidarı, hiç
bir hükümetin bu denli oynamasına mü
saade etmemek gerekir.
Değerli milletvekilleri, bu sessiz ke
simin bir sesi çıkarsa, oylarıyla kendileri
ni buralara seçip gönderdikleri ve kendi
lerine sahip çıkmayanların başına özellikle b u n u n altını çiziniz- gök kubbe
yi bir yıkar ki, kendinizi bir daha bura
larda göremezsiniz; lütfen sahip çıkalım.
NEVZAT D U R U K A N (Bolu) —
Sen de dahil...
Ö M E R Ç İ F T Ç İ (Devamla) — Ben
sahip çıkıyorum.
Sayın ANAP'lı arkadaşlarım, refe
randum sonuçlarını kırsal kesim açısından
özellikle incelemenizi tavsiye ediyorum. O
köylü bizim, hepimizin; bu ülke bizim.
A. C E N G İ Z DAĞYAR (Antalya) —
Ben, Demirci'in zannediyordum.

V
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Ö M E R Ç İ F T Ç İ (Devamla) — De
mire!'in de, bizim de; o, aydan gelmedi,
o da bu ülkenin köyünden geldi.
Köylü, şimdilik size ikaz mahiyetin
de tokat attı referandumda.
ALİ Ç İ F T Ç İ (Çankırı) — Beş sene
dir öyle söylüyorsunuz.
Ö M E R Ç İ F T Ç İ (Devamla) — bu
şekilde devam ederseniz, bütün kesimler
den olduğu gibi; yani işçiden, memurdan,
tüm dar gelirlilerden olduğu gibi, köylü
lerden de, çiftçilerden de bir yumruk yer
siniz, bir daha yerinizden kalkamazsınız,
nakavt olursunuz; aklınızı başınıza topla
yın.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşek
kür ederim. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Çiftçi.
G ü n d e m e geçiyoruz.
B) GENSORU,
GENEL
GÖRÜŞME,
MECLİS SOMŞTURMASI
VE MECLİS
ARAŞTİRMASİ
ÖNERGELERİ
1, — Sinop Milletvekili Yasar Topçu ve 30
arkadaşının, TRT Kurumunda Anayasanın 133
üncü maddesine aykırı olarak geliştiği iddia edilen
kadrolaşma harekeline karşı kayıtsız kaldığı iddiasıyla Devlet Bakanı Adnan Kahveci hakkında gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/3)
BAŞKAN — Bir gensoru önergesi
vardır; önerge bastırılıp sayın üyelere da
ğıtılmıştır.
Gensoru önergesini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
133 üncü maddesi :
Kitle haberleşme araçlarının en
önemlisi ve etkilisi olan Radyo ve Televiz
yon idaresinin tarafsız bir kamu tüzelki
şiliği halinde düzenleneceğine amirdir.
Anayasanın amacı ülkede, tarafsız ve
güvenilir bir kişiliğe sahip, Türk Devleti
nin varlık ve bağımsızlığını, ülkenin ve
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milletin bölünmez bütünlüğünü, toplu
mun huzurunu, genel ahlâkı ve Cumhu
riyetin genel niteliklerini koruyabilecek ni
telikleri haiz, Radyo ve Televizyon yayın
larında tarafsızlık ilkesini sadakatla yürü
tebilecek, bir siyasî partinin, grubun, çı
kar çevresinin inanç ve düşüncenin men
faatlerine alet olmayacak güce sahip kişi
lerin Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
m u n u n yönetimine getirilmesidir.
Yönetimin teslim edildiği kişi veya ki
şiler, sayılan ölçülere uygun kişiliğe sahip
olmalıdır. Bu Anayasanın emridir.
T R T yönetimi; Yönetim Kumlu, Ge
nel M ü d ü r ve Genel M ü d ü r Yardımcıla
rından ibaret değildir. T R T ' n i n günlük
yayın düzenini ve hizmetlerini yürütenler
ikinci ve üçüncü derece görevleri ifa eden
lerdir.
T R T K u r u m u n u n başına T R T Yük
sek Kurulunca aday dahi gösterilmemiş
olan bir zat Genel M ü d ü r olarak oturtu
lunca tehlikeli ve endişe verici boyutlarda
bir kadrolaşma hareketi başlamıştır. Bu
kadrolaşma hareketi öylesine endişe veri
ci bir hal almıştır ki; ülkenin ve Milletin
bölünmez bütünlüğünü korumakla görevli
Kurumda kovuşturmaya uğramış, bölücü
lükten yargılanmış, mahkûm olmuş kişi
ler en etkin görevlere getirilmiş, Kurumun
t ü m yayın imkânları bu kadrolar eliyle
kullanılır hale getirilmiştir.
Bu konulara ilişkin olarak bir süre
den beri yayın organlarında sürekli olarak
ciddî iddia ve ithamlar, belgelen ile yer al
masına karşılık, bu Kurumdan sorumlu
Bakanın kayıtsız ve hatta olanları onaylar
tavrı Bakanın sorumluluğunu gerektir
mektedir.
Bu nedenle Anayasanın 133 üncü
maddesi ile T R T Yasasına aykırı bu kad
rolaşmanın daha ileri boyutlara varmama
sı için T R T K u r u m u n d a n sorumlu Dev
let Bakanı Adnan Kahveci hakkında Ana
yasanın 99 ve içtüzüğün 107 nci madde— 15
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leri uyarınca gensoru açılmasına karar ve
rilmesini arz ederiz.
5.10.1988
Yaşar Topçu
Sinop
Süleyman Çelebi
Mardin
Cavit Çağlar
Bursa
Doğan Baran
Niğde
Hüseyin Özalp
Samsun
Ahmet Küçükel
Elazığ
Mehmet Çakıroğlu
Trabzon
Mehmet Gölhan
Sakarya
M e h m e t Korkmaz
Kütahya
Adil Aydın
Antalya
M a h m u t Öztürk
Niğde
Abdullah Ulutürk
Afyon
Mehmet Abdürezzak Ceylan
Siirt
Baki Durmaz
Afyon
Ali Eser
Samsun
Vefa Tanır
Konya
Ö m e r Barutçu
Zonguldak
Mustafa Murat Sökmenoğlu
Hatay
Esat Kıratlıoğlu
Nevşehir
M. Selahattin Kılıç
Adana
Hasan Ekinci
Artvin
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İsmail Köse
Erzurum

Haydar Bayla z
Bingöl
İbrahim Gürdal
İsparta
Fuat Kılcı
İzmir

M . Halil Dağlı
Adana
Güneş Müftüoğlu
Zonguldak
Mustafa Çorapçıoğlu
Balıkesir
O r h a n Şendağ
Adana
Abdulkadir Cenkçiler
Bursa
ibrahim Demir
Antalya
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BAŞKAN — O k u n m u ş bulunan
gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı konusundaki görüşme günü Da
nışma Kurulunca tespit edilip Genel Ku
rula sunulacaktır.
Gündemin, " K a n u n Hasan ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer
İşler" kısmına geçiyoruz.

V. — K A N U N TASARI V E T E K L İ F L E R İ Y L E KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1. — 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun
M A D D E 24. — 1163 sayılı Koopera
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
tifler K a n u n u n u n 91 inci maddesinin bi
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
Tasarısı ile Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'miştir.
nun, 24.4.1969 Tarihli ve 1163 Sayılı Koopera
"İlgili bakanlık; kooperatif üst kuru
tifler Kanununun 46 ncı Maddesinin Değiştiril
luşlarını, ilgili müesseseleri ve bağımsız
mesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji denetim kuruluşlarını denetleme işleri için
ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları raporları
görevlendirebilir."
(1/444, 2/3) (S. Sayısı : 67) (1)
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
BAŞKAN — 1163 Sayılı Kooperatif
çı Parti Grubu adına, Sayın İlhami Bini
ler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
ci; buyurun efendim.
tirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Mad
İ L H A M İ BİNİCİ (Bingöl) — Sayın
deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile
Başkanım, 25 inci madde üzerinde görü
Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun,
şeceğim.
24.4.1969 Tarihli ve 1163 Sayılı Koopera
BAŞKAN — Peki efendim.
tifler K a n u n u n u n 46 ncı Maddesinin De
Söz isteyen var mı efendim? Yok.
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin gö
Bir önerge var, okutuyorum :
rüşmelerine kaldığımız yerden devam
Türkiye Büyük Millet Meclisi
ediyoruz.
Başkanlığına
Komisyon ve Hükümet yerlerini
Genel Kumlda görüşülmekte olan 67
aldılar.
sıra sayılı, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
Tasarının 24 ü^cü maddesine gel
nununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
miştik.
mesi ve bu Kanuna Ek ve Geçici Madde
24 üncü maddeyi okutuyorum :
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının
24 üncü maddesi birinci fıkrasına aşağı(J) 67 S. Sayılı Basmayazı 29.9.1988 tarihli
6 mı Birleşim Tutanağına eklidir.
16 —
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daki şekilde ilave yapılmasını arz ve teklif
ederiz.
Saygıları in ı/la.
"Ancak, bu kuruluşlarca düzenlenen
denetim raporunun ilgili Bakanlıkça da
onaylanması esastır''
Mehmet Korkmaz
Kütahya
Hasan Namal
Antalya
Abdullah Ulutürk
Afyon
Güneş Müflüoğlu
Zonguldak
Fuat Kılcı
İzmir
ibrahim Gürel al
İsparta
Zekeriya Bahçeci
Antalya
Alaettin Kurt
Kocaeli
Baki Durmaz
Afyon
BAŞKAN — Komisyon?..
PLAN VE B Ü T Ç E K O M İ S Y O N U
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun)
— Müsaade ederseniz bir açıklama yapa
yım konu hakkında.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun)
— Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Denetim raporları Bakanlıkça tasdik
edilmez, böyle bir prosedür bahis konusu
değildir; bir.
ikincisi, tabiatıyla, Bakanlık bu gö
revi üst kuruluşlara verdiğine göre, üst ku
ruluşlarca veya denetim kurullarınca dü
zenlenecek raporlar Bakanlığa gelecek,
Bakanlık tarafından ilgili kooperatiflere ta
limat verilecektir. Prosödür bundan iba
rettir.
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Bu açıdan, zannediyorum gerekli bil
gi alındı, önergenin geri çekilmesi uygun
olur; çünkü, raporun tasdiki diye bir ko
nu bakanlıklarda bahis konusu değildir.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu
nedenle önergeye katılıyor musunuz katıl
mıyor musunuz efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun)
— Toplantı ekseriyetimiz yok zaten, ka
tılmıyoruz tabiatıyla.
BAŞKAN — Evet efendim.
Hükümet?..
SANAYİ V E T İ C A R E T BAKANI
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Katılmıyo
ruz efendim.
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.
Sayın Korkmaz, önerge sahibi olarak
buyurun efendim.
M E H M E T K O R K M A Z (Kütahya)
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
görüşülmekte olan 1163 sayılı Kooperatif
ler Kanununun eski 91 inci maddesinin bi
rinci fıkrasını değiştiren 24 üncü madde
aynen şöyle : "İlgili bakanlık; kooperatif
üst kuruluşlarını, ilgili müesseseleri ve bağımstz denetim kuruluşlarını denetleme
işleri için görevlendirebilir."
Sayın Komisyon Başkanının açıkla
ması, anladığım kadarıyla, bağımsız bir
denelim kuruluşunun olamayacağı şeklin
de; ama bu madde hükmünde, bağımsız
denetimden kastın ne olduğu konusunda
da bir açıklık yoktur.
Biz değişiklik önergemizde, mevcut
fıkranın allına, "Ancak bu kuruluşlarca
düzenlenen denetim raporunun ilgili ba
kanlıkça da onaylanması esastır" diye bir
hüküm eklenmesini önerdik. Bu değişik
lik önergesinin gerekçesi de şudur :
İlgili bakanlık, sözkonusu madde ge
reğince, bağımsız denetim kuruluşların
dan birisini bir kooperatifin denetimi ile
görevlendirmesi halinde, bu denetim
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kurulurunun taı allı çalışarak, eksik veya
yanlış denetini raporu düzenlemesi sonu
cu, kooperatifin zarar görmesi durumu
doğabilecektir. Bizim kanaatimiz budur.
Bağımsız denetim kuruluşu hakkında her
hangi bir cezaî hüküm uygulanması
mümkün olamayacağından, kooperatif,
uğradığı zararı ile başbaşa kalacaktır.
O itibarla, bağımsız denetim kuru
luşlarının veya görevlendirilecek diğer ku
ruluşların düzenledikleri denetim rapor
larının ilgili bakanlıkça da onaylanma
sı,sübjektif uygulamaların önüne geçmek
te yarar sağlayacağı düşüncesiyle böyle bir
değişiklik önergesi vermiş bulunuyorum.
Takdir Yüce Heyetinizindir.
Teşekkür eder, saygılar sunarım.
(DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Korkmaz.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
25 inci maddeyi.okutuyorum :
M A D D E 25. — 1163 sayılı Koopera
tifler K a n u n u n u n 92 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
"A) Siyasî Faaliyet Yasağı :
Madde 92. — Kooperatif ve üst ku
mlu şiar; siyasî maksatlı veya genel güven
lik, asayiş ve kamu düzenini bozmaya yö
nelik faaliyet gösteremez ve kooperatif ve
üst kuruluş faaliyetleri bu maksatlara alet
edilemez.
Kooperatif ve üst kuruluşlar siyasî
partilerden ve teşekküllerden veya birinci
fıkrada belirtilen faaliyetlerde bulunan kişi
ve teşekküllerden herhangi bir surette
maddî yardım kabul edemezler, bunlara
maddî yardımda bulunamazlar. Koopera
tif ve üst kuruluşlarının yönetim ve dene
tim kurulları, kuruluşlarını temsilen siyasî
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partilerin yapacaksın iı-er lurlü toplunu
lara katılamazlar.'
BAŞKAN
Madde hakkimi.ı. Sos
yaldemokrat Halk..' Parti Grubu adına
Sayın İlhamı Bım ı söz isıemi^tiı
Buyurun t it ndim,
SHP G R U B U ADINA İLHAMI
BİNİCİ (Bingöl) — Sayın Başkan, Yüce
Meclisin saygıdeğer milletvekilleri; Sosyal
demokrat Halkçı Parti Grubu adına mad
de üzerinde söz almış bulunuyorum. He
pinizi saygıyla selamlarım
Dün, Kooperatifler Kanunu Tasarı
sının 15 inci maddesi hakkında görüşleri
mi belirttikten sonra, Sayın Bakanımdan
bir cevap a l d ı m ; g ö r ü ş l e r i m i bir
"hezeyan" olarak değerlendirdiler. Biz
milletvekiliyiz, halkı temsil ediyoruz. Ga
yet tabiî ki, halkın karşısına çıktığımızda
hem heyecanlıyız, hem de hezeyan içinde
oluruz. Kendilerine teşekkür ederim.
Yalnız, geçmişte de bir başka konu
da konuşma yapmıştım. Bir sayın bakan
burada kalkmış, konuşmamın, -vurgulaya
vurgulaya- aslının olmadığını söylemişti.
Üç dört ay sonra bir heyetle gittik, mahal
linde tespitlerimizi yaptık. Baktık ki, sa
yın bakanımız yanılgı içindedir. Umarım,
dünkü konuşmamı bu şekilde değerlendi
ren sayın bakanım da ileride yanılmamış
olurlar.
Sayın milletvekilleri, teknik konuda
ki görüşlerimizi dün uzun uzun anlattık-;
yanlışlıkları da ortaya koyduk. Biz, yan
lışlıkları devamlı bu kürsüden söyleyen bir
kurum değiliz. Buna rağmen, söylediği
mizde de, bu yanlışları düzeltmiyoruz, ak
sine üstüne gidiyoruz. Yani, şimdi bir yan
lışı hazırlayıp getirmişlerse, bir kanun
maddesi yanlış bir şekilde hazırlanıp gel
mişse ve pratikte uygulama şansı yoksa sayın bakanlık da çok iyi bilir ki, getirdik
ği birtakım maddelerin hiç uygulama şan
sı yok- bunu burada değiştirmemek bun
da ısrar etmek, bir tabu mudur? Her
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getirilen şey bu Mecliste aynen, parmak
çoğunluğuna dayanılarak kabul edilecek
midir? Eğer iktidar partisi buna güveni
yorsa, geçmişte de çoğunluğa dayanılarak
kabul edilen birtakım yasalardan sonra,
görüyoruz ki, çok değişik olaylar olmuş
tur. Her karanlık dönem geldiğinde bir
takım hesaplar sorulmuştur.
Biliyorum ki, biz yine burada doğru
ları söyleyeceğiz, yine yapılan teknik ha
taları söyleyeceğiz; ama iktidar partisi,
"getirdiğim getirdik" diyecek ve bunu ol
duğu gibi kabul edecektir.
Bu maddede, kooperatif yöneticileri
için siyasî birtakım yasaklamalar getiril
miş. Ülkemizde, zaten alabildiğine bir ta
kım yasaklamalar vardır. 1402 geldi mi,
döndü mü?.. Bu sıkıntıyı bugünkü iktidar
çekmiyor mu? Bugünkü iktidar çekiyor.
1402'y* bu iktidar mı getirdi? Hayır; ama
bugünkü iktidar bu sıkıntıyı çekiyor. Bu
sıkıntıları çekerken, bu gerçekler ortada
iken, kalkıp, " B ü t ü n kooperatif yönetim
leri politika ile hiçbir zaman uğraşamaz..."
Açık. Bırakın politikayla uğraşmalarını,
tüzelkişiliği kastederseniz, buna saygı du
yarım; ama burada tüzelkişiliğin yanında
gerçek kişilerin de politikayla uğraşması
yasaklanmıştır.
Ayrıca, maddede o denli şeyler var ki,
bir kooperatif başkanı veya yönetim ku
rulu, bir siyasî partinin genel başkanının
doğum gününe bir çiçek gönderse politi
ka sayılacak, yasak sayılacak. Ondan son
ra da siyasî şubedeki DAL Grubu alıp gö
türecek, ertesi gün kooperatif başkanı ye
rine, hayal mahsulü olarak kurulan bir ör
gütün başkanı seçilecek; hatta hatta o ör
güt adına devlet kurmuş olacak. Geçmiş
teki ara rejimlerde gördüğümüz gibi; ya
ni her on senede bir gelen karanlık dönem
lerde gördüğümüz gibi, yine birtakım si
yasî oyunlar oynanmış olacak. İşte bunun
için çok önemli bir konu bu. Yani, tabiî
ki politika yapmasın diyoruz; bir koope
ratif, tüzelkişiliği itibariyle politika yapma
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sın. Ama, bakanlık ne yapıyor? Bakanlık
istediği zaman denetleme kurullarını gö
revlendirecek, " b a ğ ı m s ı z denetleme
k u m l u " dediği birtakım kuruluşlara emir
verecek, talimat verecek ve kendi tasarrufu
altına almak için yönlendirecek... Peki, bu
politika değil mi? İşte politikanın aslı bu.
Bir taraftan bütün bu imkânları bakanlı
ğa tanıyorsunuz, diğer taraftan da koope
ratiflerin yönetim ve denetleme kurulla
rını birtakım cezalarla tehdit ediyorsunuz.
Bunlar, ülkemiz yaşamında kolay kolay ol
mayan şeylerdir.
Saygıdeğer milletvekilleri, öyle ceza
lar getirilmiş ki, yönetim kurulları veya de
netleme kurulları, bırakın kooperatifin ge
leceği için birtakım işler yapmayı, bu ce
zaî müeyyideler karşısında kooperatif kur
maktan da vazgeçeceklerdir. Biz yasama
organıyız, bir şeyi incelemeden, bünyemi
ze uygun olmadan getirirsek, yarın da
bunların mahzurları altından kalkamayız.
"Kooperatif ve üst kuruluşlar; siyasî
maksatlı veya genel güvenlik, asayiş ve ka
mu düzenini bozmaya yönelik faaliyet gös
teremez ve kooperatif ve üst kuruluş faa
liyetleri bu maksatlara alet edilemez" de
nilmekte. Sınır yok, sınırsız bir şekilde...
Kim takdir edecek bunu? Bunun takdiri
kime ait olacak? Yani, kim diyecek ki.kooperatif yönetimi politika yapmıştır veya
yapmamıştır?.. Takdiri var mı? Takdiri, o
günkü siyasî iktidarın tasarrufunda ola
cak. Siyasî iktidarın içinden biri eğer ko
operatif merkez kurul başkanını beğenmemişse veya demeçleri ona ters düşmüşse
DAL Grubuna gönderecek. DAL Grubu
nun mahiyetini biliyorsunuz, açıklamama
bilmem gerek var mı? DAL Grubuna git
tiği zaman gözler bağlanır, DAL Grubu
na gittiği zaman birtakım işkenceler olur.
Yeter ki, DAL G r u b u n a düşün bir sefer,
ondan kurtuluşunuz yok ve ondan sonda
da birtakım işkenceler gündeme gelir; ama
hiç hakkı olmayan bugünkü Anavatan
Partisi bile bunun sıkıntısını çekiyor.
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Sayın Başbakan m. dedi 1 Kalkü, 'Eğer bir
kimseye bir irkence ysıpılmışsa, gelsin açık
lasın, üzerice gidelim' dediler. Doğrudur;
ben Sayın Barbakanımı bu konuda kutla
rım, gerçekten güzel bir olaydı bu; ama
arkası geldi mi? Hâlâ işkence yapılıyor. Bi
raz önce gündem dışı bir konuşma yapan
arkadaşımız ne diyor? "Hapishanelerde
işkence yapılıyor" diyor. Peki, bu durum
karşısında Anavatan Partisi İktidarı ne dü
şünüyor? Zaten, bir üslenme almış gidi
yor. Tenzih ederim, belki çoğumuz hak
kında da bir takım fişlenmeler vardır şim
di emniyette. Yarın bir de kooperatif fiş
lenmeleri çıkmasın; bu maddeyi bu şekil
de kabul ettiğimiz zaman, bir de koope
ratifler hakkında birtakım fişlenmeler çık
masın. Öyle bir döneme gireriz ki, Türk
iye'de fişlenmemiş hiçbir vatandaş olma
mış olsun. Bu sefer, vatandaşlar da birbir
lerini fişleyecekler.
İşte, olay burada kalsa; olay, yalnız
kooperatifler politika ile uğraştığı zaman
bunlar işlenmiş olsa, bizim bir diyeceği
miz yok; ama yarın kooperatiflerin yöne
tim kurulları kendi yapmış oldukları ça
lışmalarla siyasî iktidarlara ters düştükle
rinde kanun maddesi karşılarına çıkacak,
siyasî polis çalışmaya başlayacak, yeni ye
ni DAI grupları kurulacak, yeni yeni fiş
lenmeler olacak ve Türkiye'de bir iş ya
payım derken, sadece vatandaş fişlenmiş
olarak ortaya çıkacak.
BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Bi
nici, lütfen...
İ L H A M I B İ N İ C İ (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkan.
Bu fişlenmeden bugün belki, siyasî
iktidar olarak, Anavatan Partisinin saygı
değer milletvekilleri, iktidarda olmaları
nedeniyle rahatsız olmazlar; ama yarın bu
devran bitecek. İnanın, her zaman bu ço
ğunluk sizde olmayacak demokratik koşul
lar gereği. Ülkemizde mutlaka sizler de en
az benim kadar demokrasiye inanıyorsu
nuz. Yarın halk sizi istemediği zaman,
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düştüğünüz zaman, bugün iktidarda ol
mayan diğer parti mensupları için tutu
lan fişler, sizler için de tutulacak; yarın,
içinizden, kurmuş olduğunuz kooperatif
yöneticileri fişlenmiş olarak ortaya çıka
caktır. İşte kanunun özü buradadır.
Bu nedenle, beni dinlediğiniz için he
pinize teşekkür eder, saygılar sunarım
elendim. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Binici.
25 inci madde üzerinde başka söz is
teyen var mı? Yok.
25 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir. ( S H P ve DYP sıraların
d a n " K a b u l edilmemiştir, yeniden
sayılsın" sesleri, gürültüler)
Arkadaşlar, 5 kişinin ayağa kalkarak
itiraz etmesi lazım. ( S H P sıralarından
ayağa kalkmalar)
Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
(Gürültüler)
Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
(Gürültüler)
Bir dakika efendim... (Gürültüler)
Lütfen yerinize oturun efendim.
Kabul edenler ayağa kalksın efendim;
ayağa'kalkmak suretiyle sayacağız... (Gü
rültüler)
Kabul edenler ayağa kalksın, itiraz
var elendim; lütfen ayağa kalkın efendim...
(Gürültüler) Oylamayı ayağa kalkmak su
retiyle yapacağız. (Gürültüler)
P E R T E V AŞÇIOĞLU (Zonguldak)
— Sayın Başkan, oyladınız, " K a b u l
edilmiştir" dediniz efendim.
G A L İ P D E M İ R E L (Malatya) —
" K a b u l edilmiştir" dediniz.
BAŞKAN — Kabul edenler ayağa
kalksın efendim...
O t u r u n efendim.
Kabul etmeyenler ayağa kalksın
efendim...
Değerli arkadaşlarım, Divanda mu
tabakat sağlanamamıştır, bu nedenle
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tekrar oylayacağım. (Gürültüler)
M E H M E T K O R K M A Z (Kütahya)
— Siz bu hareketinizi beğeniyor musunuz
Sayın Başkan?
BAŞKAN — Buyurun efendim...
oturun efendim... Lütfen...
İ L H A M I B İ N İ C İ (Bingöl) — Sayın
Başkan, oylamaya geçmeden evvel usul
hakkında söz isliyorum.
BAŞKAN — Kabul edenler ayağa
kalksın efendim... (Gürültüler)
İ L H A M I B İ N İ C İ (Bingöl) — Sayın
Başkan, usulünüz hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, ba
zı arkadaşlarımız oylama yapılırken ora
ya buraya gidiyor... Lütfen... oylamadan
evvel dışarıda olan arkadaşımız içeri giri
yor, içerideki arkadaşımız dışarı çıkıyor,
böyle şey olmaz! (Gürültüler) Lütfen...
Lütfen efendim... ( S H P ve DYP sıraların
dan "Gelen var, biraz daha bekle Sayın
Başkan [!]" sesleri)
O t u r u n efendim.
Kabul etmeyenler ayağa kalksın efen
dim... M a d d e kabul edilmiştir efendim.
(ANAP sıralarından alkışlar)
26 ncı maddeyi okutuyorum efen
dim :
M A D D E 26. — 1163 sayılı Koopera
tifler K a n u n u n a aşağıdaki ek maddeler
eklenmiştir.
"İlgili Bakanlık .
EK M A D D E 1. — Bu Kanunda ge
çen Bakanlık isimleri "İlgili Bakanlık"
olarak değiştirilmiştir.
İlgili bakanlık deyiminden, bu Ka
nun kapsamındaki tarımsal amaçlı koope
ratifler ve üst kuruluşları için Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığı, diğer koope
ratifler ve üst kuruluşlar için de Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı anlaşılır.
BAŞKAN — Ek madde 1 hakkında
söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
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edilmiştir.
Ek 2 nci maddeyi okutuyorum :
Cezaî Sorumluluk
EK M A D D E 2. — 1. 8 inci mad
denin üçüncü fıkrasına, 16 ncı maddenin
beşinci fıkrasına, 56 ncı maddenin ikinci,
üçüncü ve altıncı fıkralarına, 59 uncu
maddenin dördüncü, altıncı, yedinci ve se
kizinci fıkralarına ve 90 inci maddenin be
şinci fıkrasına aykırı hareket eden koope
ratif ve üst kuruluşlarının yönetim kuru
lu üyeleri ve memurları fiilin önem ve ma
hiyetine göre üç aydan iki yıla kadar ha
pis yüzbin liradan birmilyon liraya kadar
ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
2. Genel kurulu olağan toplantıya
çağırmayan yönetim kurulu üyeleri ile 2
nci maddenin dördüncü fıkrasına, 8 inci
maddenin ikinci fıkrasına, 16 ncı madde
nin birinci fıkrasına ve 90 inci maddenin
üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden ko
operatif ve üst kuruluşlarının yönetim ku
rulu üyeleri, fiilin önem ve mahiyetine gö
re bir aydan altı aya kadar hapis ve ellibin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılırlar.
3. 56 ncı maddenin dördüncü fık
rasına, 66 ncı maddeye ve 67 nci madde
ye aykırı hareket eden kooperatif ve üst
kuruluşlarının denetim kurulu üyeleri fi
ilin önem ve mahiyetine göre bir aydan altı
aya kadar hapis ve ellibin liradan beşyüz
bin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılırlar.
4. 92 nci madde hükümlerine aykırı
hareket eden kooperatif kurucuları, yöne
tim kurulu başkan ve üyeleri ve bu fiil ge
nel kurulda vuku bulmuşsa buna müsa
maha eden genel kurul başkanı, üç aydan
bir yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır.
Bu maddede öngörülen hürriyeti
bağlayıcı cezalar paraya tahvil edilemez.
İlgili bakanlık, kooperatif ve üst ku
ruluşlarının yönetim ve denetim kurulu
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üyeleri ile memurları hakkında görevleri
ne ilişkin olarak- işledikleri suçlardan do
layı açılan kamu davalarına müdahale ta
lebinde bulunabilir."
BAŞKAN — Ek 2 nci madde üzerin
de söz isteyen var mı efendim? Yok.
M a d d e ile ilgili bir önerge var, oku
tuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Yüce Mecliste görüşülmekte olan
1/444 Esas No. lu "1163 sayılı Koopera
tifler K a n u n u n u n Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu K a n u n a İki Ek Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı"nın
çerçeve 26 ncı maddesiyle eklenen Ek 2 nci
maddesinin bir, iki ve üç numaralı bent
lerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini
arz ve teklif ederiz.
Abdülkadir Aksu
Diyarbakır
Ülkü Güney
Gümüşhane
Tevfik Ertürk
Ankara
Mustafa Şahin
Kayseri
Nuh Mehmet Kaşıkçı
Kayseri
EK M A D D E 2. — 1. 8 inci madde
nin üçüncü fıkrastna, 16 ncı maddenin be
şinci fıkrasına, 56 net maddenin altıncı fık
rasına, 59 unc maddenin dördüncü, altın
cı, yedinci ve sekizinci fıkralarına ve 90 in
ci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hare
ket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının
yönetim kurul üyeleri ve memurları fiilin
önem ve mahiyetine göre üç aydan iki yı
la kadar hapis ve 100 bin liradan 1 mil
yon liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılırlar.
2. Genel kurulu olağan toplantıya
çağırmayan yönetim kurulu üyeleri ile 2
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nci maddenin dördüncü fıkrasına, 8 inci
maddenin ikinci fıkrasına, 16 ncı madde
nin birinci fıkrasına, 66 ncı maddenin
ikinci fıkrasına ve 90 mcı maddenin üçün
cü fıkrasına aykırı hareket eden koopera
tif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu
üyeleri fiilin önem ve mahiyetine göre bir
aydan altı aya kadar hapis ve 50 bin lira
dan 500 bin liraya kadar ağır para cezası
ile cezalandırılırlar.
3. 56 ncı maddenin ikinci ve dör
düncü fıkralarına, 66 ncı maddeye ve 67
nci maddeye aykırı hareket eden koope
ratif ve üst kuruluşlarının denetim kuru
lu üyeleri fiilin önem ve mahiyetine göre
bir aydan altı aya kadar hapis ve 50 bin
liradan 500 bin liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılırlar."
Gerekçe :
Tasarının 56 ncı maddesinin komis
yonlardaki görüşmeler sonucunda değiş
tirilerek kabul edilmesi sebebiyle, bu mad
denin ikinci ve üçüncü fıkralarının gerek
sıra, gerekse metin olarak tümüyle değiş
tirildiği, dolayısıyla ek 2 nci maddenin bir
ve üç numaralı bentlerinde öngörülen ce
za hükümlerinin de 56 ncı maddeye pa
ralel şekilde yeniden düzenlenmesi gerek
tiği anlaşılmaktadır.
Önerilen değişiklik ile; gerekli düzelt
menin yapılarak yukarıda belirtilen hü
kümler arasında uygunluk sağlanması
amaçlanmıştır.
Ayrıca uygulamada kooperatif yöne
ticilerinin defter ve belgeleri incelemek
üzere denetim kuruluna teslim etmemesi
durumlarıyla sıkça karşılaşılmakta ve bu
d u r u m yaptırımsız kalmaktadır.
. Bu nedenle, ek 2 nci maddenin iki
numaralı bendinde 66 ncı maddenin ikinci
fıkrasına yer verilerek bu eksikliğin gide
rilmesi amaçlanmıştır.
BAŞKAN — Komisyon?..
PLAN V E B Ü T Ç E K O M İ S Y O N U
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Sam-
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sun) — Toplantı ekseriyetimiz olmadığı
için katılamıyoruz, takdire bırakıyoruz
efendim.
BAŞKAN — Hükümet?..
SANAYİ V E T İ C A R E T BAKANI
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Ek 2 nci maddeyi, kabul edilen öner
geyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
26 nci maddeyi -ek 1 inci madde ve
ek 2 nci maddeyle birlikte- oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Geçici madde l'i okutuyorum :
G E Ç İ C İ M A D D E 1. — Unvanları 1
inci maddede belirlenen esasa uymayan
kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşme değişikliği yapmak suretiyle unvanla
rını altı ay içinde bu Kanuna uygun hale
getirerek tescil ettirmek zorundadırlar.
BAŞKAN — M a d d e hakkında söz
isteyen?..
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) —
S o m m var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) —
Sayın Başkan, bazı maddelerde intikal hü
kümleri var. Örneğin, aklımda yanlış kal
madıysa, birden fazla kooperatif...
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, sorunuz
Hükümete mi, Komisyona mı?
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) —
Hükümete soruyorum efendim.
intikal hükümleri var. Aklımda yan
lış kalmadıysa, bir kişi birden fazla koo
peratif yönetim kurulunda üye olamıyor.
Bugün, diyelim ki, bir kişi birden fazla ko
operatifin yönetim kurulunda üyedir. Bu
üyelikten ne kadar sürede ayrılması gere
kir? Yoksa bir hakkımüktesep şekliyle de
vam etmesi mi düşünülmüştür? Niçin bir
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intikal süresi tanınmamıştır? Bunu öğren
mek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
SANAYİ V E T İ C A R E T BAKANI
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Teşekkür
ederim Sayın Başkan.
Sayın üye bu soruyu sormakta hak
lıdır. Birden ziyade kooperatife yönetici
olanlar, bu kanunun kabulü ve yayımı ta
rihinden itibaren, birinden diğerini tercih
etmek mecburiyetindedirler.
Teşekkür ederim efendim.
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) —
Efendim, ben özellikle açıklığa kavuşsun
diye arz ediyorum. Bir ayrılma süresi ta
nımak gerekir. Birini tercih edecektir, ama
kaç ayda tercih edecektir? Buna dair bir
süre konulması gerekir, Sayın Bakan, ben
ce, bir önerge verilsin, bu aksaklık gide
rilsin. Hesapları devretmek gerekecek, ev
rakları iadesi gerekecek; bunun için bir sü
re şart bence.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir cevap
vermek istiyor musunuz efendim?
SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Efendim,
buna karar vermek için bir zamana ihti
yaç yoktur. Makul bir süredir. Bu makul
süreyi şimdi deklare etmek... Bize göre bir
haftadır, nihayeti bir aydır, on ay değildir.
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) —
Sayın Bakan, evrakları düzenleyecek, he
sapları devredecek...
BAŞKAN — Efendim, sorduğunuz
soruya karşılık Bakanın cevabı zapta geç
miştir. Başka bir sorunuz var mı efendim,
onu öğrenmek istiyorum?
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) —
Sayın Başkan, lütfen usulün kalıpları içe
risinde kalmayalım. Sayın Bakandan rica
ediyorum, maddeye önerge ile şöyle bir
ilave yapılırsa uygun olur; "...bu kanuna
göre gerekecek intikaller" diye bir süre ta
nınsın. Yoksa mümkün değil.
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, şu anda
23 —
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iktidar partisinin bir önerge verip vermeınesiyle ilgili Başkanlık Divanının bir gö
revi yok tabiî efendim. Lütfen...
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) —
Sizinle alakalı değil. Samimi arz ediyo
rum, biz önerge versek reddederler, onun
için iktidar partisine mensup arkadaşlar
versinler diyorum.
SANAYİ V E T İ C A R E T BAKANI
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) - Efendim,
sayın üye haklıdırlar. Biz kanunun müza
keresi sırasında önergelerine de sahip çık
tık ye bunun örneklerini de verdik, sayın
üye bir ay süreli bir önerge verirse, biz bu
na iştirak edeceğiz.
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) —
Versinler efendim arkadaşlarınız.
İ B R A H İ M T E Z (Ankara) — Sorum
var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
İ B R A H İ M T E Z (Ankara) — Ko
misyona yöneltiyorum sorumu.
BAŞKAN — Evet efendim, buyurun.
İ B R A H İ M T E Z (Ankara) — Bir ay
hapis cezası veriliyor, paraya çevrilmiyor.
Hangi yetki ile bu karar alınmıştır? Bu
maddenin gerekçesinde bunu bulamadım.
Komisyonun bu konuda bilgi vermesini is
tiyorum efendim.
,
PLAN V E B Ü T Ç E K O M İ S Y O N U
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun)
— Sayın Başkan, cevaplayorum soruyu :
Tabiatıyla hapis cezasını paraya çevirme
olayı tamamen hâkimin takdirindedir,
mahkemededir. Mahkeme takdir eejer pa
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raya çevirir »f-ya'çe'-'irmez. Burada o şe
kilde bir lıükiiivı ittirilme/.
Teşekkül ederim.
BAŞKAN
Tefekkür ederiz
elendim.
İ B R A H İ M T E Z (Ankara) — Ama,
efendim...
BAŞKAN — Sayın Tez, bu maddey
le de ilgili değil; lütfen efendim...
Geçici maddeyi oylarınıza sunuyo
rum efendim...
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) —
Efendim, önerge veriyorlar galiba.
PLAN V E B Ü T Ç E K O M İ S Y O N U
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun)
— Evet, önerge veriliyor Sayın Başkan.
B A Ş K A N — Ö n e r g e var mı
efendim?
SANAYİ V E T İ C A R E T BAKANI
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Geliyor
efendim.
H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) —
Sayın Başkan, önerge hazırlığı uzayacaksa, hiç olmazsa 15 dakika ara verin
efendim.
BAŞKAN — Efendim, nedir durum?
PLAN V E B Ü T Ç E K O M İ S Y O N U
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun)
— Sayın Başkan, 10 dakika ara rica
ediyoruz.
BAŞKAN — Birleşime 10 dakika ara
verilmiştir efendim.
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İKİNCİ O T U R U M
Açılma Saati : 17.06
BAŞKAN : Başkanvckili A. Huda i Oral
K Â T İ P ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), İsmail Üğdül (Edirne)

BAŞKAN — 9 uncu Birleşimin ikin
ci O t u r u m u n u açıyorum.

Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz.

V. — K A N U N TASARI VE T E K L İ F L E R İ Y L E KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
1. — 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
tasarısı ile Konya Milletvekili Haydar Koyuncu 'nun, 24.4.1969 Tarilüi ve 1163 Sayılı Koopera
tifler Kanununun 46 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji
ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/444, 2/3XS. Sayısı : 67) (Devam)

üyeliklerden yalnız birini tercih ederek di
ğerinden ayrılırlar."
Hikmet Biçentürk
İçel
Haydar Özalp
Niğde
Tevlik Ertürk
Ankara
Haydar Koyuncu
Konya
Metin Gürde re
Tokat

BAŞKAN — Geçici 1 inci maddeyle
ilgili bir önerge vardır, okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşülmekte olan 67 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının Geçici 1 inci Maddesine
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif
ederiz.
" B u kanunun 14 üncü maddesiyle
değiştirilen 56 ncı maddenin birinci fık
rasının iki numaralı bendine göre, aynı
türde birden fazla kooperatife yönetim ku
rulu üyeü olanlar, kanunun yürürlüğe gir
mesini takip eden üç ay içerisinde bu

BAŞKAN — Sayın Komisyon,
buyurun.
PLAN VE B Ü T Ç E K O M İ S Y O N U
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun)
— Toplantı ekseriyetimiz olmadığı için ka
tılamıyoruz, takdire bırakıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?..
SANAYİ V E T İ C A R E T BAKANI
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Katılıyoruz
efendim.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme-
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liirvrnltr... Kabul edilmiştir.
Geçici maddeyi, kabul edilen öner
geyi* birlikte oylarınıza sunuyorum : Kal)ul"edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul
edilmiştir.
Geçici madde 2'yi okutuyorum :
G E Ç İ C İ M A D D E 2. — Bu Kanu
nun yürürlük tarihinden önce tüzelkişilik
kazanmış olan kooperatif üst kuruluşları
bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş sa
yılır."
BAŞKAN — Söz isteyen var mı?..
Yok.
Önerge var mı?.. Yok.
Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Geçici 3 üncü madde eklenmesini is
teyen önerge var, okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Yüce Mecliste görüşülmekte olan
1163 sayılı Kooperatifler K a n u n u n u n Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna iki Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısına aşağıdaki geçici
maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Abdülkadir Aksu
Diyarbakır
Ülkü Güney
Gümüşhane
Tevfik Ertürk
Ankara
Mustafa Şahin
Kayseri
Mehmet Kaşıkçı
Kayseri
" G E Ç İ C İ M A D D E 3. — Halen
kurulmuş ve faaliyette bulunan koope
ratifler, anasözleşmelerini iki yıl içeri
sinde bu Kanun hükümlerine intibak
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ettirmek zorundadırlar. Bu hususa riayet
etmeyen kooperatifler dağılmış sayılır. Ka
nunen tasfiye ile görevlendirilmiş kimse
ler tarafından dağılmadan başlayarak iki
ay içerisinde tasfiyeye geçilmediği takdir
de, ilgili bakanlık veya Hazine tarafından
mahkemeden tasfiye memuru atanması is
tenebilir.
Anasözleşmelerini bu kanuna intibak
ettirmek için kooperatiflerin yapacakları
genel kurullar, olağan genel kurulların
usul ve çoğunluğuna göre toplanır ve ka
rar verirler."
Gerekçe : Kooperatifler K a n u n u n u
tadil eden tasarıda, kooperatiflerin ne ka
dar sürede yeni hükümlere intibak edecek
leri ve anasözleşmelerini kanuna uygun
hale getirecekleri hakkında bir hüküm bu
lunmamaktadır.
Geçici madde, bu yöndeki eksikliğin
ve doğabilecek tereddütlerin giderilmesi
amacıyla düzenlenmiştir.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon
katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun)
— Toplantı ekseriyeti olmadığı için katıfamıyoruz, takdire bırakıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?..
SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Katılıyoruz
efendim.
ONURAL ŞEREF BOZKURT
(Ankara) — Sayın Başkan, soru sormak
istiyorum.
BAŞKAN — Soru sırası geçti
efendim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Metne dahil edilmiş olan bu önerge
yi, Geçici 3 üncü Madde olarak tekrar oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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27 nci maddeyi okutuyorum :
M A D D E 27. — Bu Kanun yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Söz isteyen var mi? Yok.
Maddeyle ilgili bir önerge vardır,
okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
1
Yüce Mecliste görüşülmekte olan
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkındaki Tasarının
27 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz.
" M a d d e 27. — B u Kanunun 26 nci
maddesiyle eklenen ek 2 nci maddenin (4)
numaralı bendinin ikinci fıkrası hükmü
kanunun yayımı tarihini takip eden altı ay
sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde
y ü rü r 1 ü ğe g i re r.''
Hikmet Biçentürk
İçel
Haydar Özalp
Niğde
Tevfik Ertürk
Ankara
Haydar Koyuncu
Konya
Metin Gürelere
Tokat
BAŞKAN — Komisyon?..
PLAN V E B Ü T Ç E K O M İ S Y O N U
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun)
— Takdire bırakıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet?..
SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
27 nci maddeyi kabul edilen önerge
ile birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul erci il- mistir.
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28 inci maddeyi okutuyorum :
M A D D E 28. — Bu Kanun hüküm
lerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — M a d d e üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... M a d d e
kabul edilmiştir.
Kısa ve açık olmak üzere, oyunun
rengini belirtmek için lehte ve aleyhte iki
kişiye söz vereceğim.
İlk sözü, aleyhte konuşmak isteyen
Sayın Hilmi Ziya Postacı'ya veriyorum.
Buyurunuz efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar)
H İ L M İ ZİYA POSTACI (Aydın) —
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1163
sayılı Kooperatifler Yasasının Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı üzerindeki aleyhte son sözü
almış bulunuyorum, bu vesileyle, hepini
zi saygıyla selamlıyorum.
Bundan önceleri birçok konuşmam
da da belirttiğim gibi, bu tasarı da yine,
daha önceleri çıkarılmış ve aksaklıkları gö
rülmüş bir yasanın iyileştirilmesi amacı
nı gütmektedir. Konuya bu açıdan bakın
ca da haklılık payı vardır, vardır; ama ge
rekçe incelenince bu haklılık payı azal
makta, hatta hiç kalmamaktadır. Çünkü,
bilinmektedir ki, devlet - kooperatif iliş
kileri iki türlüdür.
Birinci olarak, devletin,'kooperatifçi
lik hareketiyle özel olarak ilgilenmediği
durumlardır. Bu durumlarda yasalar sicil
takibi ve sınırlı bazı ayrıcalıkları kapsar.
ikincisi, devlet, kooperatifçilik hare
ketiyle büyük ölçüde ilgilenir. Bu kuruluş
lara kaynak yaratır, aktarır, eğitim kolay
lıkları sağlar, sorunlarını araştırır ve ba
ğışıklık tanır. Bunun ötesinde, hükümet
ler, programlarına kooperatifçilikle ilgili
özel bölümler koşarlar.
Ülkemizdeki kooperatifçilik anlayışı-
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na yaklaşımlar, ta başından beri hep bu
ikinci türden olmuştur, durum böyle olun
ca, konuya en gerçekçi açıdan bakmakta
yarar vardır.
Gerekçede, ülkemizde 25 anasözleşmeyle, 40 binin üzerinde kooperatif kuru
luşu olduğu çok açık bir dille belirtilmiş
tir. Bu kooperatiflerin yüzde 90'ının yapı
koopiretifi olduğu, geri kalanlarının da
tarım-kred» ve tanm-satış kooperatifleri ol
duğu açıktır. Bu iki büyük özellik, yalnızca
bu yasa değişikliğini değil, konuyla ilgili
tüm yasaların ve bununla birlikte hükü
met politikalarının da gözden geçirilme
sini, düzeltilmesini zorunlu kılmaktadır.
Kıymetli arkadaşlarım, görüşlerimi
bu temel üzerinde sizlere sunacağım. Ko
nunun yapı kooperatifleriyle ilgili bölümü
nü ele alalım : ANAP İktidarı ve Sayın
Başbakanın son beş yılda çok övündüğü
bir konudur konut; temelde de haklıdır.
İnsanlarımızın başını sokacak bir yuva öz
lemi ve ona sahip olmada devletin katkı
ları elbette olmalıdır. Konut kooperatifle
ri özel destek ve koruma altında olmalı,
ülkede bir tek kişi konutsuz kalmamalıdır.
Toplu konut bu amacı taşır; taşır ama, üç
sene sonunda da bir gün aniden tükeniverir; niçin, neden?.. Toplu konut, son on
aydır hemen hemen işlemez haldedir; ko
operatiflere kaynak aktarımı yapmamak
ta ve zor durumdan kurtulmanın yolları
nı aramaktadır. Bu konuda aylar önce
Meclis araştırması istekleri oylarınızla ka
bul edilmedi. Bu araştırmanın yapılma
ması, o günden bu yana neyi değiştirdi,
neyi iyileştirdi? Bütçe açığını kapatmak
için kestiğiniz yüzde 30'a çıktıktan sonra,
son on ayda yapı kooperatiflerine ne ve
rebildiniz? 1988 bütçesinin tümü üzerin
de konuşurken söylemiştim; Toplu Konut
Fonu, bu anlayışla, çok yakında banker fa
ciasına dönüşecektir. Artan maliyetler ve
enflasyon da eklenince, ülke, tamamlan
mamış konutlar harabesine dönecektir.
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Şimdi birçok konut ikinci, üçüncü sahiplerindedir. Birçok yurttaş bu işin için
den nasıl sıyrılırım diye kara kara düşün
mektedir. Durum bu iken, 1163 sayılı Ya
sanın tamiratı bir işe yaramaz. Önce, ko
operatifçiliğe uygun bir bakış açısını or
taya koymak gerekir. Birçok yurttaş başı
nı sokacak bir göz oda bulamazken, fon
lar ve kollamalarla, varlıklıları ikinci,
üçüncü konut sahibi yapmanın ayıbını
kaldırmak gerekir.
Yönetim ve denetimin daha sıklaş
tırması soruna kökten çözüm getirmez, bu
olsa olsa bir oyalama olur.
Kıymetli arkadaşlarım, konut koope
ratiflerinin asıl sorunu enflasyon ve buna
bağlı olarak artan maliyetlerdir. Çözülme
si gereken asıl temel sorun da budur. Top
lu Konut, "1989'dan itibaren kooperatif
ler aracılığı ile değil, yapıcılar aracılığı ile
çalışacağını" açıkladı. Bu konuda uzman,
yeni adı TEKBANK'ın, 1 odalık, 60 met
rekarelik bir konutun bedeli, dar gelirli
nin, bırakın birçok namuslu ortadireği,
hatta yüksek gelirlinin bile, elini, cebini
yakacak kadar yüksektir, anormaldir.
Gelelim tarım satış ve kredi koope
ratiflerine : Burada da durum yürekler
acısıdır. Kredi kooperatifleri, aynı neden
lerle, ortağına yeteri kadar yararlı olama
maktadır. Bir de buna, ortağın Ziraat
Bankası ile olan ilişkileri eklenince, için
den çıkılmaz bir durum ortaya çıkmakta
dır. Kimse halinden memnun değildir.
Açıkçası bu durum böyle devam ederse,
kısa bir zaman sonra, bir zamanlar Türki
ye'de tarım kredi kooperatifleri vardı di
yeceğiz.
Peki tarım satış kooperatifleri?.. On
ların derdi hepsinden büyük. Devlet ve
hükümet, demir pençesini en çok bu tip
kooperatiflerde hissettirmektedir. Anlaşıl
maz derecede müdahalecidir. Üretici tem
bel oluyor diye kredisini keser; yetmez...
Desteklemesini kösteklemeye dönüştürür;
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yetmez... Zamanında fiyat açıklamaz; yet
mez... Açıkladığı fiyattan ürününü almaz;
yetmez... Aldığının bedelini ödemez; yet
mez... Üreticiyi kendi kuruluşunda el avuç
açar hale düşürür. Haydi bunlar sıkıştırı
cı ve ölçüsüz politikalarının sonucudur di
yelim. Peki, TARİŞ'te üç yıllık 16,5 mil
yar liralık üretici alacağını neden ödemez
siniz? Her türlü yasal işlemleri tamamlan
mış olan ve Sayın Bakanın bu kürsüden
"31 Temmuz 1988'den sonra ödeyeceğiz"
demesine karşın neden ödemezsiniz?
"Üreticiye peşin para ödemek ve hak be
deli vermek enflasyonu azdırır" sözüne sı
ğınmayınız. Son sekiz yılda bir kere olsun,
hiçbir ü r ü n e bu uygulamayı yapmadınız;
enflasyonu da bir puan aşağıya düsüreme
diniz. Son yılın enflasyon oranı yüzde
80'in üzerinde. Biraz insaflı ve izanlı ol
mak gerekir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
kooperatifçilik, içinde bulunduğu kötü du
rumdan yamalarla kurtulamaz. Yapılacak
en akıllı iş, konuyu bütünüyle elden ge
çirmek ve Türk kooperatifçiliğini bütün
bunalımlardan kurtarmaktır. Bu, bütü
nüyle ele alınıncaya kadar, yapılan deği
şikliklere olan muhalefetimi ve kabul ede
meyeceğimi bildirir, saygılarımı sunarım.
Teşekkür ederim arkadaşlar. (SHP ve
DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Postacı.
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Le
hinde söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; görü
şülmekte olan tasarının lehinde şahsım
adına konuşmak üzere huzurlarınızdayım.
Hepinizi saygıyla selamlarım.
Muhterem milletvekilleri, gerçekten,
bu tasan Mecliste görüşülürken ve görü
şülmeden önce hepimizin içinde bir kuş
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ku vardı; geçmişteki bazı hadiseler gibi ko
operatifçilik enflasyonu da olur, bu koo
peratifçilik enflasyonu sonucu, acaba ko
operatiften medet bekleyen vatandaşları
mız bir sıkıntıya maruz kalabilir miydi di
ye hep endişe taşıyorduk. İşte bu endişe
lerimizi giderecek bu tasarının Yüce Mec
liste görüşülüp kabul edilmesi sonrası, in
şallah bu tür endişelerimiz ortadan kalka
caktır.
Bu tasarı ile gerçekten "Ahirette
iman, dünyada m e k â n " sözüne uygun
olarak ve Toplu Konut Fonunun getirdiği
imkânlarla, inşallah, evsiz bütün vatan
daşlarımız eve kavuşmuş olacaktı». Toplu
Konut Fonunun getirdiği imkânlarla ve
kooperatifler aracılığı ile, büyük bir vatan
daş topluluğu ev sahibi olmuşlardır.
26.3.1984 tarihi ile 31.7.1988 tarihleri ara
sında toplam 599 075 konut için 1 trilyon
850 milyar 589 milyon liralık kredi açıl
mış, bu konutlardan 247 761 adedi ta
mamlanmıştır, geri kalan 351 bin konu
tun inşaatı devam etmektedir.
Toplu Konut Fonundan açılan kredi
lerin meslek grubuna göre dağılımı ise
şöyledir : Memurlar yüzde 39, işçiler yüz
de 32, esnaflar yüzde 11, emekliler yüzde
5, diğerleri yüzde 13. Görüldüğü üzere,
memur, işçi, esnaf ve emekli Toplu Konut
kredilerinin yüzde 87'sine sahip olmuşlar
dır. Dolayısıyla, bu kredilerin gerçek ih
tiyaç sahiplerince kullanılmadığı yolunda
ki görüşlere-bu şekilde katılamamaktayız.
Değerli milletvekilleri, kooperatiflerle
ilgili tasalının kabulüyle, bundan böyle ta
şıdığımız olumsuz düşüncelerden uzak ka
lacağımızı ve kooperatiflerin denetim ve
kontrollerinin daha kesin bir şekle ulaşa
cağını müşahede ediyorum.
Bu tasarının hazırlanmasında emeği
geçenleri tebrik ederek, ülkemize ve koo
peratif üyelerine hayırlı, uğurlu olmasını
diler, hepinizi saygı ile selamlarım.
(ANAP sıralarından alkışlar)
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BALKAN
- Trşekkür ederiz
elendim.
SAN AY! V p: i• 1 (: AR ET BAKAN I
Ş Ü K R Ü YÜRÜR (Ordu) — Teşekkür et
mek için sö/ istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Tasarıyı oyladıktan son
ra söz veretfğın; efendim.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır,
Sayın Bakan, buyurun efendim.
SANAYİ V E T İ C A R E T BAKANI
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; hepinizi,
bu kanunun kabulünde göstermiş olduğu
nuz mesaiden dolayı kutluyor ve teşekkür
ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
Bu kanunun hazırlanmasında bakan
lığımda ve diğer bakanlıklarda çalışan ar
kadaşlar, geçmiş yılların verdiği tecrübe ile
en hassas noktalara kadar temas etmişler
dir. Tasarının komisyonlarda ve Genel Ku
ruldaki müzakeresi esnasında göstermiş
olduğunuz hassasiyete de peşinen teşekkür
ediyorum.
Ancak, dün de belirtmiştim; bir sa
yın üye, kendisini burada savunma imkâ
nına sahip olmayan sayın kamu görevli
leri hakkında ithamda bulundu. Şimdi hu
zurunuzda bir talepte bulunuyorum : Sa
yın üye, kamu kuruluşlarında çalışanlar
hakkındaki iddialarıyla ilgili bilgi ve bel
geleri bakanlığımıza verdikleri takdirde,
en kısa zamanda incelettirip, neticeden de
Genel Kurula bilgi arz edeceğimizi beyan
eder, hepinizi saygı ile selamlarım. (ANAP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Bakan.
2. — Halay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun 2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Birinci
Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Yasa
leklifi; Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 13 Ar
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kadaşının, 506 Sayüı Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanununun 2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek J
inci Maddesine 2 Bent Eklenmesi Hakkında Yasa
leklifi ile Zonguldak Milletvekili Sinan Altıner'in, 506 Sayılı Sosyal. Sigortalar Kanununa-2098
Sayılı Kanunla Eklenen Ek l inci Maddesine Bir
Bent Eklenmesine Dair Kanun leklifi ve Sağlık
ve Sosyal I$ler Komisyonu Raporu (2/24, 2/35.
2/52) (S. Sayısı : 74)
BAŞKAN — Gündemin, " K a n u n
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan
Gelen Diğer İşler" bölümünün 2 nci sı
rasında yer alan, Hatay Milletvekili Meh
met Dönen'in, 506 Sayılı Sosyal Sigorta
lar Kurumu K a n u n u n u n 2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Birinci Maddesine bir
Bent Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi;
Ankara milletvekili Rıza Yılmaz ve 13 Ar
kadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu K a n u n u n u n 2098 Sayılı Kanunla
Eklenen Ek İ inci Maddesine 2 Bent Ek
lenmesi Hakkında Yasa Teklifi ile Zongul
dak milletvekili Şinasi Altıner'in, 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar K a n u n u n a 2098 Sa
yılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci Maddesi
ne Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
Raporunun görüşülmesine başlıyoruz.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
3. — 283.1983 Tarifdi ve 2809 Sayılı Ka
nunun 12 nci Maddesinin (f) Bendinin Değişti
rilmesi, Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi
ve 18.8.1981 Tarihli 2507 Sayılı Denizcüik Yük
sekokulu Kanununun Yürürlükten Kaldırılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve
Millî Eğilim komisyonları raporları (1/409) (S.
Sayısı : 75) (!)
BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sı
rasında yer alan, 28.3.1983 Tarihli ve 2809
Sayılı K a n u n u n 12 nci Maddesinin (f)

(1)
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Bendinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Ge
çici Maddeler Eklenmesi ve 18.8.1981 Ta
rihli 2507 Sayılı Denizcilik Yüksekokulu
K a n u n u n u n Yürürlükten Kaldırılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma ve Millî Eğitim komisyonları raporla
rının görüşmesine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini
aldılar.
Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım.
Komisyon raporunun okunmasını
kabul edenler... Raporun okunmasını ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Tümü üzerinde,, Anavatan Partisi
Grubu adına, Sayın İsmail Dayı; buyurun
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)
ANAP G R U B U ADINA İSMAİL
DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce
Meclisin saygıdeğer üyeleri; 28.3.1983 Ta
rihli ve 2809 Sayılı Kanunun 12 nci Mad
desinin (f) Bendinin Değiştirilmesi, Bu
Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi ve
18.8.1981 Tarihli 2507 Sayılı Denizcilik
Yüksekokulu K a n u n u n u n Yürürlükten
Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı
üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına
söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, gru
bum ve şahsım adına hepinizi saygı ile se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, Denizcilik Yük
sekokulu, bir asrı aşkın zamandır gelişe
rek, bugüne kadar uzanan değerli bir öğ
retim kurumumuzdur. 1884 yılında Mek
tebi Bahriye'ye bağlı "Leylî Tüccar Kap
tan Mektebi" adıyla kurulmuş olan okul,
1908'de faaliyetine son vermiştir. Bundan
sonra özel bir okul açılmışsa da, o da de
vam edememiş ve nihayet Cumhuriyet dö
neminde, 1928 yılında o zamanki ismiyle
iktisat Vekâletine bağlı olarak, "Ali De
niz Ticaret M e k t e b i " adıyla yeniden ku
rulan okul, daha sonra Ulaştırma Bakan
lığına bağlanarak, 12 Eylül 1980'e kadar
hizmetini sürdürmüştür.
— 31
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Deniz ticaret filosuna eleman yetiş
tiren bu değerli yüksekokul, maalesef, 12
Eylül 1980 öncesi diğer yüksekokul ve fakültelerdeki kötü olaylardan ve öğrenciler
arasında anarşiden nasibini almıştır. Bîr
kısmı yatılı öğrenci olmasına rağmen,
okulda bir başıboşluk hâkim olmuş ve 12
Eylül 1980 Harekâtı sonrası, bu yükseko
kulun durumu tasfiyeye ihtiyaç hissettir
miştir.
Evvelce, İstanbul Ortaköy semtinde
deniz sahilinde olan okul, 12 Eylül 1980
sonrası, Millî Savunma Bakanlığına bağ
lı olarak Deniz Kuvvetlerine devredilmiş
tir. İstanbul Tuzla'da, yaklaşık 65 bin met
rekarelik bir alanda binalarıyla; günümü
ze kadar, Türk denizciliğinin ihtiyacı olan
elemanları hazırlayagelmiştir.
12 Eylül 1980'den sonra tam bir as
kerî disiplin içinde, -bir nevi Deniz Harp
Okulu gibi- olan bu okul, Türk ve yaban
cı olmak üzere birçok değerli eleman ye
tiştirmiştir. Ortadoğu ülkelerine de birçok
eleman yetiştiren bu okul, günümüze ka
dar 887'si Türk ve 54'ü yabancı olmak
üzere, 941 öğrenci mezun etmiştir. Halen,
604 öğrenci bünyesinde bulunmaktadır.
Sayın milletvekilleri, dünyada deniz
filolarına eleman yetiştiren okulların ba
zıları, değişik bakanlıklara bağlı olmakla
beraber, çoğu gelişmiş ülkelerde, bu öğ
renim kurumları üniversitelere bağlı ola
rak faaliyet göstermektedirler. Ülkemizde
de, yükseköğretim düzeyinde deniz elema
nı yetiştiren bu kurumların üniversiteler
içinde yer almasının gereği, 2547 sayılı
Yükseköğretim K a n u n u n d a öngörülmüş
ve birçok öğrenim k u r u m u n u n YOK'e
bağlanmasını sağlayan 2809 sayılı Yüksek
öğretim Kurumlan Teşkilat K a n u n u n u n
İstanbul Teknik Üniversitesiyle ilgili
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12 nci maddesinin (f) bendinin değiştiril
mesiyle, şimdi huzurlarınıza gelen kanun
tasarısı oluşturulmuştur.
Üniversite bünyesinde bugüne kadar
yaptığı çalışmaları ve gelişmeleri daha iyi
sürdürecek ve gelişen teknolojiden, bilim
dünyasından yararlanacak olan Denizci
lik Yüksekokulunun lağvedilip İstanbul
Teknik Üniversitesi bünyesine geçmesi son
derece olumludur. Gerek Millî Savunma
Komisyonunda gerekse Millî Eğitim Ko
misyonunda iktidar ve muhalefet millet
vekilleri, bu isabetli kanun tasarısını bir
likte olgunlaştırtp huzurlarınıza getirmiş
lerdir. Hükümetin getirmiş olduğu kanun
tasarısı, komisyonlarda görev alan değer
li milletvekilleri sayesinde -biraz evvel de
arz ettiğim gibi- olgunlaştırılmış, öğretim
görevlileri, çalışanlar ve öğrenciler açısın
dan da hakların zayi olmaması sağlan
mıştır.
Bu yasayla, Denizcilik Yüksekokulu
nun maddî ve manevî bütün varlık ve yü
kümlülükleri İstanbul Teknik Üniversite
si bünyesine verilmektedir. Devir işlemle
rinin süratle yapılabilmesi için, Millî Sa
vunma ve Maliye Bakanlığının ilgili ku
ruluşları ve İstanbul Teknik Üniversitesi
Rektörlüğünün sorumluları yetkili kılın
mıştır. Silahlı Kuvvetler personeli hariç,
Denizcilik Yüksekokulunde görevli idarî
personel, kadrolarıyla birlikte İstanbul
Teknik Üniversitesine intikal edecektir.
Ö ğ r e t i m g ö r e v l i l e r i ve p e r s o n e l i n
1.8.1993'e kadar hakları saklı tutulmuştur.
Evvelce Denizcilik Yüksekokulundan
ilişiği kesilen öğrencilere de, kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay için
de, müracaatları halinde, 25.12.1985 tarihli
ve 3248 sayılı K a n u n u n hükümlerinden,
şartları taşımaları halinde, yararlanmaları
bu yasayla getirilmektedir.
Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri,
üniversite bünyesinde yerini alacak olan
Denizcilik Yüksekokulu, her manada De
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niz Kuvvetlerinden yararlanmaya devam
edecektir. Meslekî eğitim konusunda, araç
gereç konusunda ilgili kuruluşlar gerekli
anlaşmaları yapacaklardır. Bu kanun ta
salısı bir an önce tasviplerinizle geçer ve
yasalaşırsa, ümit ediyorum ki, üniversite
öğretim yılının yeni başladığı bu dönem
de, okuyanların da zarara uğramadan, bir
an evvel intikali tahakkuk edecektir.
1988 yılından kalmış olan ödeneklerle
birlikte, İstanbul Teknik Ünivesitesi bün
yesine geçişini sağlayan bu kanun tasarı
sının, okuyanlara, ilgili kuruluşlara ve
memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını
diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
(ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Dayı.
Başka söz isteyen?..
RIZA Y I L M A Z (Ankara) — G r u p
adına söz istiyorum.
BAŞKAN — S H P Grubu adına ko
nuşmak üzere, buyurun Sayın Yılmaz.
S H P G R U B U A D I N A R I Z A YIL
M A Z (Ankara) — Değerli milletvekille
ri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Komisyonumuzda bu kanun görüşü
lürken -biraz önce konuşan Anavatanlı ar
kadaşımızın da belirttiği üzere- iktidar ve
muhalefet milletvekilleri kanunun olgun
laşması konusunda ortak davranış göster
mişlerdir. T ü m komisyon üyesi arkadaş
larımı bu anlayışlarından dolayı, ayrıca
huzurunuzda kutlamak istiyorum.
Bir şeyi daha belirtmek istiyorum :
Millî Eğitim Komisyonu bütün çalışma
larında bu yöntemi, birbirimizi ikna yön
temini kullanarak birlikte iş yapmayı becerebiliyoruz. O n u burada belirtmek is
tiyorum.
Değerli arkadaşlar, bu kanunla bir
likte Denizcilik Yüksekokulu askerî okul
olmaktan çıkarılıyor, İstanbul Teknik Üni
versitesi bünyesinde sivil bir okul haline
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dönüştürülüyor, Bu vesileyle, bundan son
ra hitap edeceği çevre, bundan sonra da
ha geniş bir alana yaygınlaşacak okulun
vereceği hizmetler, mezun edeceği öğren
ciler, alacağı öğrenciler nedeniyle, biz ka
n u n u n olgunlaşması yönünde hep birlik
te ortak katkılarda bulunduk. Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak bu yasanın bu
şekilde geçmesini arzu ediyoruz ve bu şe
kilde geçtikten sonra da daha geniş çev
reye hizmet edeceği inancımızı belirtmek
istiyoruz.
Ben özel olarak bir şey belirtmek is
tiyorum ,: Mevcut şekliyle, yasa gereği
okullarından uzaklaştırılan öğrenciler var.
Özellikle geçici 21 inci maddede, okulla
rından uzaklaştırılmış bulunan bu öğren
cilerin, müracaatlarını takiben üç ay içe
risinde tekrar okula kayıtlarının yapılma
sı hükme bağlanıyor. Ben temenni ediyo
rum ve buradan da tüm bu şekildeki ar
kadaşlarımıza çağrı yapmak istiyorum. Bir
an önce okullara başvursunlar. Yasa gö
rüşülürken bunlara özel yazı çıkarılması
konusunda bir teklifimiz olmuştu ama
özel yazı çıkarılmasının zoruklan üzerin
de duruldu. Bunların sayısı da çok değil.
Okuldan atılan öğrencilerin bu haklarına
kavuşacağı inancıyla ve temennisiyle, ya
sanın hayırlı olmasını diliyor, hepinizi say
gı ile selamlıyorum. ( S H P ve A N A P sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Yılmaz.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Güneş Müftüoğlu. (DYP sıralarından
alkışlar)
Buyurun Sayın Müftüoğlu.
DYP G R U B U ADINA G Ü N E Ş
M Ü F T Ü O Ğ L U (Zonguldak) — S ayın
Başkan, sayın milletvekilleri; 28.3.1983 Ta
rihli ve 2809 Sayılı Kanunun 12 nci Mad
desinin (f) Bendinin Değiştirilmesi, Bu
Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi ve
18.8.1981 Tarihli 2507 Sayılı Denizcilik
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Yüksekokulu K a n u n u n u n Yürürlükten
Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı
üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz etmek için huzurlarınızda
yım. Bu vesileyle, Yüce Meclisin saygıde
ğer üyelerine saygılarımı sunuyorum.
Sayın milletvekilleri, görüşmekte ol
duğumuz tasarı, Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığına bağlı plan Denizcilik Yükseko
kulunun, İstanbul Teknik Üniversitesine
bağlanmasını öngörmektedir. Tasarı bu
haliyle olumlu olup, yükseköğretim ku
rumlarının bir çatı altında toplanması il
kesine uygundur. Gerçekten de, 2547 sa
yılı Yükseköğretim Yasası, yükseköğretim
düzeyindeki tüm kurumların üniversite
lerin içinde yer almasını öngörmektedir.
Bizim Doğru Yol Partisi grubu olarak, bu
tür okulların Ortadoğu Teknik Üniversi
tesi bünyesinde, Karadeniz Teknik Üni
versitesi bünyesinde ve diğer illerimizde
kurulu fakülteler bünyesinde de açılması
nı temenni ediyoruz.
Sayın milletvekilleri, konu yükseköğ
retim kurumlarının bir çatı altında birleş
tirilmesi olunca, yükseköğretimin içinde
bulunduğu sorunlara da değinmek gerek
tiği kanaatindeyiz.
Gerek üniversitelerimizin, gerekse
üniversite gençliğimizin bazı sorunları
2547 sayılı Yükseköğretim Yasasından
doğmaktadır. Yükseköğretim Kurulunun
kuruluş amaçlarına baktığımızda, çağdaş
eğitim ve öğretim esaslarına dayanan bir
düzen içinde, milletin ve ülkenin ihtiyaç
larına uygun insan gücü yetiştirmek, yük
seköğretimi gelişmekte olan bölgelere yay
gınlaştırmak, günün ihtiyaçlarına cevap
vermek, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek,
öğretimde ve akademik kariyerde fırsat
eşitliği sağlamak amacıyla, devlet deneti
minde özerk ve tüzelkişiliğe sahip üniver
siteler kurulmasının önerildiğini görmek
teyiz. Ancak, 2547 sayılı Yasanın kabul
edildiği 1981 yılından bugüne kadar geçen
süre içinde, uygulamanın hiç de iç açıcı
olmadığını görmekteyiz. Uygulama, ne
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Anayasadaki ilkelere, ne de yasanın çıkış
amacına uygun yapılmamıştır. .Ülke ve in
sanlığa hizmet amacında olan üniversite
lerin, çağdaş eğitim ve öğretim yapama
dıkları, çağdaş eğitim ve öğretimi gelişti
remedikleri, günün gerisinde kaldıkları,
eğitim standartlarının düştüğü, akademik
kariyerleri ve nitelikleri tüm dünya bilim
adamları tarafından kabul edilen öğretim
üyelerinin üniversitelerden kırgın ve küs
kün olarak ayrıldığı, beyin göçünün art
tığı, bilimsel araştırmanın ikinci plana itil
diği, huzur ortamının kalktığı gözlen
miştir.
Özerkliğin kâğıt üstünde kaldığı,
özellikle akademik özerkliğin tümüyle kal
dırıldığı, akademik unvanların keylî bi
çimde dağıtıldığı bugün bir gerçektir.
2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının
yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine
inanmaktayız. Bir örnek olarak sizlere
2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 5 inci
maddesinin son cümlesini arz etmek isti
yorum. Sözkonusu cümlede, "Ayrıca be
den eğitimi veya güzel sanat dallarından
biri de zorunlu ders olarak programlanır
ve icra edilir" denmektedir; yüksek tah
sil yapmakta olan genç arkadaşlarımıza
beden eğitimi dersini zorunlu kılmaktadır.
Sayın milletvekilleri, yüksek tahsil ya
pan bir genç, sporun öneminin bilinci
içindedir ve serbest iradesi ile hele mera
kı da varsa istediği sporu yapar. Burada
önemli olan, Yükseköğretim Yasasına böy
le bir maddenin konulmuş olmasıdır.
pA-et, Denizcilik Yüksekokulunun
YOK kapsamına alınması doğrudur, ye
rindedir, isabetlidir; ancak Yükseköğretim
Yasasındaki aksaklıklar da düzeltilmeli,
üniversite gencine jimnastik dersi zorun
lu görülmemelidir.
Keza, öğretim süresi ve sınav hakla
rını düzenleyen 44 üncü madde de, öğren
ciler aleyhine ağır şartlar taşımaktadır.
— 34
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Grup Başkanvekilimiz Sayın Koksal
Toptan'm, adıgeçen yasanın bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bir geçici madde
eklenmesine dair teklifi -ki, rektör ve de
kan seçimleri ile ilgilidir- henüz gündeme
gelememiştir. Nedense, muhalefet parti
leri tarafından verilen yasa teklifleri, bir
türlü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
gündemine getirilmemektedir. Bu teklifin
bir an önce gündeme getirilmesini ve ya
salaşmasını takdirlerinize arz ediyorum.
Bu tasarı ile idarî özerklikte önemli bir
adım atılmış olacaktır. Keza, Doğru Yol
Partisi Elazığ Milletvekili Sayın Tahir Şaş
maz'in da, üniversitelerden kaydı silinen
öğrencilerin affına dair yasa teklifi de bek
lemektedir. Bu teklifin de yasalaşmasını te
menni ediyoruz.
Sayın milletvekilleri güdülen ekonomek politikaların, sosyal politikaların se
bep - sonuç ilişkisinin doğal sonucu, ola
rak, eğitim, gençlik, üniversite sorunu tüm
boyutlarıyla karşımızda durmaktadır. 1938
Türkiyesinde eğitim için bütçeden ayrılan
pay, yüzde U'dir. Oysa, bu oran 1983 yı
lında yüzde 14,7 idi. Bütçeden ayrılan yüz
de 11 payın 2,8'i, bugün 500 bini aşkın
gencimizin okuduğu üniversitelere ayrıl
maktadır. Bu oran, 1983 yılında 3,7 iken,
2,8'e düşürülmüştür. Millî eğitim, genç
lik ve sağlık hizmetleri için çıkarılan yeni
yasa ne derece imkân sağlayacaktır? Büt
çeden ayrılan bu paya baktığımızda, he
men, 1988 Türkiyesindeki üniversite kon
tenjanları çağrışım yapmaktadır. Bugün
ülkemizde, gençlerimiz, yükseköğretim
kurumlarında okuma imkânından yok
sundur. Türk gencinin en Önemli sorunu,
okuyabilmek sorunu, üniversite kontenja
nından başlamaktadır. Büyük güçlükler,
büyük yoksulluklar içerisinde ilk ve orta
öğretimini bitiran genç, üniversite kapı
sından dönmek zorunda bırakılmaktadır.
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Biraz önce değindiğim gibi, siz, eğer
bütçeden vereceğiniz ödenekten kısıntı ya
parsanız, verilen bu ödenekle kaç üniver
siteyi kaç yılda kuracak ve okuma özle
minde b u l u n a n gençlerimize suna
caksınız?
Sayın milletvekilleri, tasarı, tümüy
le yükseköğretimi ilgilendirdiğinden bir
kaç soruna daha değinmek istiyorum. Bu
gün, ülkemizde üniversite kadroları azal
mıştır. Üniversite öğretim kadrolarında
yüzde 4 azalma bulunmaktadır. T ü m üni
versitelerimizde doçent ve profesör sıkın
tısı vardır. Bu sıkıntının acilen giderilme
si gerekmektedir.
Bir diğer sıkıntı da üniversite özerk
liğidir. Üniversite özerkliği çok tartışılmış
tır. Özerkliği, ilmî özerkliği olmayan bir
üniversitede ilim olması mümkün değil
dir. Üniversite, bir ülkenin geleceğidir.
İlim adamını iterek, horlayarak, birtakım
tazyikler yaparak ilim yapmasına mani ol
mamak gerekir.
Bugün, YÖK özerktir; ancak, üniver
site özerk değildir. Üniversite Türkiye'nin
sorunlarından biridir ve üniversiteyi yeni
den üniversite haline getirmek gerek
mektedir.
Diğer taraftan, ülkemizin içinde .bu
lunduğu ekonomik ve sosyal sorunların
üniversite gençlerini etkilememesi müm
kün değildir. Üniversiteli gencin sorunla
rının başında, YÖK Yasası ve diğer yasa
lar yanında yanlış ve tutaı-sız ekonomik
politikaların sonucu olaraka ortaya çıkan
maddî sorunlar gelmektedir. Üniversite
gençleri hiçbir dönemde yaşamadıkları
ekonomik bir krizin içine düşmüşler, öğ
renimlerini tamamlayamamak durumuna
gelmişlerdir. Yurtta kalan bir öğrencinin,
bir öğün yemek yemek koşuluyla aylık ge
reksinimi 150 bin lirayı aşmış durumda
dır; kitap masrafı, harç, ders araç ve ge
reçleriyle, kısıtlı sosyal giderleri düşünül
düğünde, maddî imkânlarıyla karşılaya
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mayacağı bir rakam ortaya çıkmaktadır.
Kredi ve Yurtlar Kurumunun aylık 20 bin,
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın 16 800 , Türk Eğitim Vakfının 30 bin,
vakıfların 3 0 - 3 5 bin liralık burslarıyla bu
gençler hangi gereksinimlerini karşılaya
caklardır? Kaldı ki, bu burslardan fayda
lananların sayısı yıllık 50 bindir. Yurtlar
dan faydalanamayan, evlerde kalan, uzak
semtlerden üniversiteye gelmek durumun
da olan gençlerimizi düşündüğümüzde,
gerçeğin ne kadar acı olduğunu görürüz.
İşte üniversiteler açıldı; girebilenle
rin önünde dağ gibi maddî sorunlar ve ay
rıca bir yurda girebilme sancısı bulun
maktadır. Her gün her birimize, bir yur
da girebilmek için bir dolu müracaat olur;
ancak yaratabildiğimiz kontenjanlar bu ta
lebi karşılayamamaktadır. Bu sorunların
da bir an önce halledilmesi gereğini vur
gulamak istiyorum.
Sayın milletvekilleri, getirilen yasa ta
sarısı bir ihtiyaca cevap vermekte, bir boş
luğu doldurmaktadır; bu nedenle, yasaya
karşı çıkmamız mümkün değildir; ancak
sorun sadece Denizcilik Yüksekokulunun
YÖK kapsamına alınmasıyla bitmemektedir. Yükseköğretim Yasasının tümüyle,
gecikilmeden ele alınması, çağdaş eğitim
ve öğretime imkân verecek şekilde yeni
den düzenlenmesi gerektiğini bir kez da
ha yineliyor, grubum ve şahsım adına say
gılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Müftüoğlu.
Şahsı adına, Samsun Milletvekili Sa
yın Ali Eser; buyurun efendim. (DYP sı
ralarından alkışlar)
ALİ ESER (Samsun) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; konu
şulmakta olan kanun tasarısı hakkında fi
kirlerimi söylemek için huzurlarınızda bu
lunuyorum, hepinizi saygıyla selamlarım.
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Bugün, yükseköğrenim olarak deniz
cilik eğitimi veren tek üniversitemiz, ma
lumları olduğu üzere, Yüksek Denizcilik
Okulu, daha önceki ismiyle Denizcilik
Yüksekokulu. Bu okul, 1970'lere kadar
eğitimini ve eğitim kadrosunu hakikaten
beynelmilel standartlara çok yakın bir se
viyede devam ettirmiş ve bu okuldan me
zun olan pek çok kaptanımız (yani, güver
te bölümünden mezun olan kaptanımız),
makine bölümünden mezun olan makine
mühendislerimiz (yani, çarkçılarımız,
çarkçıbaşılarımız) hakikaten beynelmilel
denizcilik firmalarında övünç verici hiz
metler görmüşlerdir. Yalnız, bilahara bu
okulun, özellikle maddî sıkıntıları ve öğ
retim görevlilerinin yine maddî sıkıntılar
dan dolayı, neredeyse fahrî hizmet yapan
öğreticilerden ibaret kalması dolayısıyla,
eğitimin kalitesi düşmüştür. Neticede bu
okulda da bir kaos, sahipsizlikten doğan
bir düşüş gözlenmiştir. Hatta, bu okulun
gerek eğitim kadrosu, gerek mevcut ola
nakları 1961 - 1962 yıllarında İngiltere'
nin sayılı denizcilik akademilerinden The
United Merchant Academy Kingspoint'ten getirilen uzman kaptanlarca tespit et
tirilmiş ve bu rapor paralelinde hazırlık
lara girişilmişti.
Sayın milletvekilleri, millî eğitim po
litikamızı, herhalde sektörel olarak değil,
tümüyle gözden geçirmek ve eğitimin
amaçlarını, ilkelerini, kuruluşunu, işleyi
şini bir çerçeve dahilinde dikkate almak
gerekir. Bize göre ve hepinizin takdir ede
ceği veçhile, yüksek eğitim kurumlarımı
zın temel amaç ve ilkeleri içinde, en baş
ta geleni, herhalde ülke kalkınmasına kat
kıda bulunmasıdır; en büyük hedefimizin
bu olması gerekir.
Bunun dışında, denizin doğal, ticarî
ve bilhassa stratejik kaynakları da gözden
kaçırılmamalıdır. Bugün gerek gemi inşa
atında, gerekse gemicilikte, İşletme yönün
den firmalar uluslararası düzeyde ve kar
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maşık bir şekilde -işletme ve teknolojide
çok süratli değişime uğramaktadır. Buna
uygun bir eğitim politikasının da denizde
düşünülmesine ihtiyaç vardı. Yukarıda da
bahsettiğimiz gibi, asıl olan ülkenin men
faati olacağına göre, bu tıp kuruluşlarımı
zın da bu amaca erişebilmesi için, öğre
tim üyelerinin ehliyeti ve sayısı bakımın
dan, yönetici ve öğretici kadrolarının bu
kıstaslar içinde tespitinde büyük fayda
vardır.
Ayrıca, bu tip okulların araştırma laboratuvarları ile teçhizi, bu fonksiyon göz
önünde tutularak temin edilmelidir. Bu
gün -belki bir süre sonra Yüce Meclise ge
lecek olan- uluslararası denizcilik camia
sı ile ilgili bir sözleşme var. Bu da, gemi
adamlarının belgelendirilmesi, vardiya
usullerinin tespiti, denizde can ve mal em
niyetinin korunması gibi hususları içeren
STCVV 1988 sözleşmesidir. Komisyonlar
da bulunan bu sözleşmenin uygun bulun
duğuna dair, Yüce Meclis onayını verecek
ve bu sözleşmenin şartları içinde olan ve
bugün için çok güçlük çektiğimiz, yaban
cı limanlarda gemilerimizi alıkoyar dere
ceye gelen, personel eğitimiyle ilgili çok
ciddî hususlar da var. Yeri geldiğinde bu
mevzuda da Yüce Meclise görüşlerimizi
bildireceğiz.
Yalnız, şunu zikretmeden de geçemi
yorum : Denizcilikte ileri ülkeler içinde
olan gerek Kuzey Avrupa ülkeleri, gerek
İngiltere, gerek Avustralya gibi ülkelerde
eğitime çok dikkat edildiğini şu küçücük
misalle belirtmek istiyorum : Bugün
Avustralya'daki bir denizcilik okulu eği
tim merkezinde 120 bin dedveyt (dead weight) tonluk tanker makine dairesi simülatör olarak kullanılmaktadır. Yani, bugün
bizim filomuzda bulunan en büyük tan
kerlerin bir tanesinin makine dairesini dü
şünün; bu teçhizatı l'e 1 ölçeğinde, ora
da yetişecek elemanları eğitmek için kul
lanıyorlar.
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Bu teklifler, muhtelif vesilelerle, çe
şitli senelerde dile getirildi; yalnız maale
sef, hâlâ olumlu bir netice yoktur.
Ayrıca, yine isveç'in Malmö Kentin
de, " D ü n y a Denizcilik Üniversitesi" adı
altında, daha ziyade gemi işletmeciliğin
de kilit personel olarak zikredilen ikinci
kaptanları, ikinci mühendisleri, ülkelerin
deki eğitim merkezlerinde eğitici olarak
yetiştiren bir üniversite mevcuttur. Bu üni
versiteye de süratle eğitici yetiştirmek üze
re eleman gönderilmesini ve bu gidecek
elemanların maddî koşullarının da buna
göre ayarlanmasını tavsiye ediyoruz.
Sayın milletvekilleri, denizcilik mev
zuunda " I M O " denen uluslararası bir
teşkilat var (International Maritime Organisation). Bu teşkilat, bugünlerde İtal
ya'nın Triyeste kentinde, yine beynelmi
lel bir denizcilik akademisi kurma hazırlığmdadır ve italyan Hükümetinin de bu
konuda büyük yardımları vardır.
Denizin ülke çıkarlarına olan menfa
atlerini, geçen yıl burada Ulaştırma Ba
kanlığı bütçesi mevzuunda konuşurken bir
nebze anlatmaya çalışmıştım, tekrarlama
ya gerek görmüyorum. Türkiye'nin bu po
tansiyeli her türlü sahanın üstündedir. De
nizcilik, tümden bir hizmet sektörüdür ve
getirdiği navlun da, bugün için altın kıy
metinde olan dövizdir.
Bu hususu dikkate alarak, kurulacak
olan, daha doğrusu mevcut yüksekokulun,
sadece İstanbul Teknik Üniversitesi bün
yesinde değil, denizciliğimizde potansiyel
olan güneydeki, kuzeydeki, Akdeniz'deki,
Karadeniz'deki fakültelerimizde de bu hu
susta ilaveler yapılmasını diliyor, hepinizi
saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Eser.
Başka söz isteyen var mı efendim?
Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum :
— 37
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28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Kanu
nun 12 nci Maddesinin (f) Bendinin
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Geçici Mad
deler Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli ve
2507 Sayılı Denizcilik Yüksekokulu
Kanununun Yürürlükten Kaldırılması
Hakkında Kanun Tasarısı
M A D D E 1. — 2809 sayılı K a n u n u n
12 nci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
(f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
iken, Sakarya Mühendislik Fakültesine
bağlanan Sakarya Meslek Yüksekokulu ile
Düzce Meslek Yüksekokulu; Kültür ve
Turizm Bakanlığına bağlı iken, Rektörlü
ğe bağlanan İstanbul Türk Musikisi Dev
let Konservatuvarı; Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığına bağlı iken, Rektörlüğe bağ
lanan Denizcilik Yüksekokulundan;
BAŞKAN — M a d d e üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
M A D D E 2. — 2809 sayılı K a n u n a
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
G E Ç İ C İ M A D D E 15. — Denizcilik
Yüksekokulunun maliki bulunduğu mev
cut taşınır ve taşınmaz malları ile her türlü
hak ve yükümlülükleri İstanbul Teknik
Üniversitesine devredilmiştir.
Ancak, Millî,Savunma Bakanlığınca
tahsisli askerî araç, gereç ve malzemeler
gibi taşınır mallardan gerekenler, İstanbul
Teknik Üniversitesi ile Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı arasında yapılacak protokolla
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mülkiye
tinde kalır.
BAŞKAN — M a d d e üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
G E Ç İ C İ M A D D E 16. — Denizcilik

T.B.M.M.

B : 9

6 . 10 . 1988

Yüksekokulu öğrencileri yeni düzenleme
yapıimcaya kadar eğitim ve öğretimlerini
mevcut mevzuat hükümlerine göre sürdü
rürler.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
G E Ç İ C İ M A D D E 17. — Denizcilik
Yüksekokulunda görevli öğretmenler ile
sözleşmeli öğretim elemanları (Silahlı
Kuvvetler personeli hariç) kadrolarıyla
birlikte öğretim görevlisi olarak istanbul
Teknik Üniversitesine intikal ederler ve
(1.8.1993 tarihine kadar) yeniden görevlen
dirilmelerine gerek olmaksızın görevleri
ni sürdürürler. Bu süreden sonra 2547 sa
yılı K a n u n u n ilgili hükümlerine tabi
olurlar.
BAŞKAN — M a d d e üzerinde söz iste
yen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.., Kabul
edilmiştir.
G E Ç İ C İ M A D D E 18. — Denizcilik
Yüksekokulunda görevli idarî personel (Si
lahlı Kuvvetler personeli hariç) kadrola
rıyla birlikte İstanbul Teknik Üniversite
sine intikal ederler.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
G E Ç İ C İ M A D D E 19. — Millî Sa
v u n m a Bakanlığı bütçesinde Denizcilik
Yüksekokulu ihtiyaçları için 1988 yılında
öngörülen ödeneklerden harcanmamış kı
sımlarını Millî Savunma Bakanlığının tek
lifi üzerine İstanbul Teknik üniversitesi
bütçesinin mevcut veya yeniden açılacak
tertiplerine aktarmaya, kamu ile ilgili malî
düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri alma
c a Maliye ve G ü m r ü k Bakanı yetkilidir.
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BAŞKAN — M a d d e üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Maddeyi ollarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde
kabul edilmiştir.
G E Ç İ C İ M A D D E 20. — 2809 sayı
lı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi hü
kümleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 5 yıl içinde Denizcilik Yük
sekokulu öğretim elemanlarına da uy
gulanır.
BAŞKAN — M a d d e üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... M a d d e
kabul edilmiştir.
G E Ç İ C İ M A D D E 21. — Denizcilik
Yüksekokulundan ilişiği kesilen öğrenci
ler bu K a n u n u n yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren üç ay içinde müracaatları ha
linde 25.12.1985 tarihli ve 3248 sayılı Ka
nuni hükümlerinden, şartları taşımaları
kaydıyla yararlanırlar.
I BAŞKAN — M a d d e üzerinde söz is
teyen var mı? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... M a d d e
kabul edilmiştir.
G E Ç İ C İ M A D D E 22. — Denizcilik
Yüksekokulunun İstanbul Teknik Üniver
sitesine devir - teslim işlemleri, K a n u n u n
yürürlüğe girdiği tarihteki eğitim - öğre
tim yılının bitimini müteakip yeni eğitim
- öğretim yılı başlamadan yapılır.
BAŞKAN — M a d d e üzerinde söz is
teyen var mı? Yok.
M a d d e hakkında bir Önerge vardır,
okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşülmekte olan 75 sıra sayılı De
nizcilik Yüksekokulunun Devri ile ilgili
Kanun Tasarısının Geçici 22 nci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
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G E Ç İ C İ M A D D E 22. — Denizcilik
Yüksekokulunun İstanbul Teknik Üniver
sitesine devir - teslim işlemleri, K a n u n u n
yürürlüğe girmesinden sonra yapılır.
İsmail Dayı
Balıkesir
Osman Doğan
Şanlıurfa
Galip Demirel
Malatya
Nevzat Durukan
Bolu
İlhan Aşkın
Bursa
Haydar Özalp
Niğde
BAŞKAN — Komisyon?..
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU
BAŞKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) —
Takdire bırakıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet?..
M İ L L Î SAVUNMA BAKANI ER
CAN V U R A L H A N (Ankara) — Katılı
yoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Geçici 22 nci maddeyi, önergeyle bir
likte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının 2 nci maddesini, kabul edi
len geçici maddelerle birlikte oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
.•'5 üncü maddeyi okutuyorum :
M A D D E :i — 18.8.1981 tarihli ve
2507 sayılı Denizcilik Yüksekokulu Kanu
nu yürürlükten kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
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bul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul
edilmiştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum :
M A D D E 4. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir,
5 inci maddeyi okutuyorum :
M A D D E 5. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Tasarıyla ilgili lehte veya aleyhte söz
isteyen var mı?.. Yok.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
kabul edilmiştir ve tasarı kanunlaşmıştır.
Teşekkür konuşması yapmak üzere,
Sayın Bakana söz veriyorum.
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıra
larından alkışlar)
M İ L L Î SAVUNMA BAKANI ER
CAN V U R A L H A N (Ankara) — Sayın
Başkan, değerli üyeler; Denizcilik Yük
sekokulunun İstanbul Teknik Üniversite
sine bağlanmasını öngören tasarının ka
nunlaşması dolayısıyla Yüce Meclise te
şekkürlerimizi arz ediyoruz.
Özellikle, Millî Savunma ve Millî
Eğitim komisyonlarının değerli üyelerinin
örnek bir çalışma göstererek, gerçekten ör
nek bir uyum içinde bu tasarıyı kısa za
manda sonuçlandırmalarından dolayı da,
ayrıca, Bakanlığım adına şükranlarımı arz
ediyorum.
Teşekkür ederim. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Bakan.
4. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı As
kerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu
Raporu (1/448) (S. Sayısı : 78) (1)
BAŞKAN — Gündemin " K a n u n
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan
Gelen Diğer İşler" kısmının 4 üncü sıra
sında yer alan, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sa
yılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında K a n u n Tasarısı ve Millî
Savunma Komisyonu Raporu üzerindeki
görüşmelere başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerinde.
Raporun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunacağım : Raporun
okunmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir.
Tasarının tümü hakkında söz isteyen
leri arz ediyorum . Anavatan Partisi Gru
bu adına Sayın İsmail Şengün.
H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) —
Sayın Başkan, S H P Grubu adına Sayın
Hilmi Ziya Postacı konuşacaklardır.
BAŞKAN — Sayın Şengün, buyurun
efendim.
ANAP G R U B U ADINA İ S M A İ L
Ş E N G Ü N (Denizli) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun bazı hükümlerini yeniden düzenleyen
bir tasarıyı görüşmeye başlarken, Yüce
Meclise grubum ve şahsım adına saygılar
sunuyorum.
Değerli arkadaşlarım, gelişen ve de
ğişen şartlar, çok eski olan Askerlik Ka
nununda da bazı yeni düzenlemeleri ge
rektirmektedir. Şimdi müzakeresine baş
ladığımız tasarıyla da güdülen başlıca hedef; eğer, yüce .Meclisin tasvibine de mazlı.ır olursa, yurt dışında çalışanların kısa
(I)

78 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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süreli askerlik yapabilmelerini teminen
ödeyecekleri döviz miktarını azaltmayı he
deflemektedir.
Yurt dışında çalışan işçi, işveren, ser
best meslek erbabı kişiler, en az bir yıl sü
reli olarak bu çalışmalarını tevsik edebi
lirlerse konsolosluklarımız vasıtasıyla, kı
sa süreli askerlik y a p a b i l m e k s i n bir im
kân elde etmektedirler ve ödeyecekleri be
delle birlikte, sadece iki ay askerlik yap
mak imkânına kavuşmaktadırlar. Burada
güdülen başlıca amaç, yurt dışında çalı
şanların, kendi iş durumlarını aksatma
dan, ancak, Anayasada açık ifadesini bu
lan vatanî görevlerini de ifa etmeleridir.
Aynı konuda, biliyorsunuz, 1987 yı
lında Türkiye'de, yurt içinde çalışan va
tandaşlarımız için de, belli bir bedel öde
mek kaydıyla, kendilerinin kısa süreli as
kerlik yapabilmeleri imkân dahiline geti
rilmiş bulunmaktadır.
Yurt dışında çalışanlarla, yurt içinde
yaşayan ve çalışan vatandaşlarımızdan alı
nan bedelin Türk Lirası karşılıklarının
farklı olması ve yurt içinde alman bedel
miktarının, yurt dışından getirilen dövi
zin Türk Lirası karşılığına göre oldukça
düşük miktarda bulunması, özellikle son
zamanlarda yurt dışında çalışan vatandaş
larımızın büyük ölçüde yakınmalarını ge
rektirmiştir. Bugünün cari kurlarına gö
re 15 bin Doyçe M a r k kadar ödemek zo
runda kalan yurt dışındaki yurttaşlarımız,
bunun karşılığı yaklaşık 13,5 milyon Türk
Lirasını da, dolayısıyla verir d u r u m a gel
mişlerdir. Halbuki, yurttaşlar içinde, yurt
içinde çalışıp da kısa süreli askerlik yap
mak isteyenlerin 1988 yılında ödeyecekleri
miktar 2,5 milyon liradan ibarettir. Böy
lece, yaklaşık 13,5 milyon lira ile 2,5 mil
yon lira arasında oldukça büyük bir fark
lılık bulunmaktadır.
Değerli milletvekilleri Hükümet, bu
haklı yakınmalara karşılık olarak, şimdi
önümüze getirilen tasarıyla, yurt dışında
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çalışan vatandaşların, yaklaşık 9 milyon li
ra ödeyerek iki ay askerlik yapmalarına
imkân tanımış olmaktadır. Tasarı ile Hü
kümete bir de yetki tanınmıştır; bu yetki
ye göre, bugüne kadar mevcut bedel mik
tarını bir katına kadar artırabilme imkâ
nını elde tutan Hükümete, bundan böy
le, yine bir katına kadar artırma yetkisi ta
nımakla birlikte, yarıya kadar indirme yet
kisi de verilmiş bulunmaktadır.
Değerli milletvekilleri, yurt dışında
çalışan vatandaşlar, 32 yaşları sonuna ka
dar müracaat tarihleri esas alınırsa, yak
laşık 13 taksitte bu miktarı ödeme imkâ
nına sahiptirler. Ayrıca, yurt içinde bedel
ödeyecek vatandaşlara göre, bu kişilerden
müracaat edenlerin hepsinin herhangibir
kuraya tabi tutulmadan kesin olarak iki ay
askerlik yapabilmeleri de sağlanmaktadır.
Değerli milletvekilleri, tasarı üzerin
de Millî Savunma Komisyonumuzda ya
pılan müzakerelerde, üyelerin hemen tü
mü tasarıyı desteklemişler, yapılan indi
rimin, hayırlı bir indirim olduğunu kabul
etmişlerdir; bir üye arkadaşımız istisna
edilirse, üye arkadaşımızın karşı oy yazı
sında, bedel karşılığı kısa sürenin uygu
lanabileceği kabul edilmekle birlikte, iki
miktar arasında büyük farkın bulunduğu
ifade edilmektedir,
Şimdi, Hükümetin getirdiği bu tasa
rıyla, 9 milyon lira ile 2,5 milyon lira ara
sındaki fark ortaya çıkmış bulunmaktadır;
13,5 milyon lira ile.2,5 milyon lira arasın
daki farka karşılık. O n u n yanında, sade
ce 1988 yılı için 2,5 milyon lira geçerlidir.
Bir üre sonra bu miktarın da, önümüzdeki
yıl bütçelerinde bir miktar daha artırılma
sı ihtimali vardır ve aradaki farkın daha
da kapanması sözkonusudur.
Değerli milletvekilleri, sayın üyenin
bir başka itirazı, hizmetin yapılmasında,
varlıklı olanlarla olmayanlar arasında fark
lılığın getirilmekte oluşudur. Yurt dışında
çalışan vatandaşlarımızdan, bugüne kadar
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zannediyorum 75 binin üzerinde vatandaş
bu imkândan yararlanmış ve dolayısıyla
Türk Hazinesine de, yanılmıyorsam, 300
milyon dolar değerinde bir bedel ödenmiş
bulunmaktadır.
A R İ F SAĞ (Ankara) — H e p işçiden
alıyorsunuz.
İSMAİL Ş E N G Ü N (Devamla) — İş
çi için 10 bin Doyçe Mark, sanıyorum,
onun dış memlekette çalışmasının dört ya
da beş aylık bedelidir.
Değerli milletvekilleri, buna karşılık,
bu vatandaşlarımız, Türkiye'de vatanî gö
rev gibi, her Türkün koşarak yapmak is
teyeceği bir imkânı fevkalade limitler için
de ve kısa sürede yapmak d u r u m u n a gel
mektedirler; sadece 2 ay. Bunun karşılığı,
geri kalan 16 ayda yine kendi işlerini, dı
şarıdaki düzenlerini devam ettirme imkâ
nına sahiptirler. Eğer, değerli üyenin iti
razı, "hayır, bedeli kabul etmiyoruz" şek
linde ise, onun bu kürsüden açıkça orta
ya konması, "hayır, yurt dışında çalışan
kişilerin de 18 ay burada fiilen vatanî gö
rev yapmaları gerekir" demesi icap eder.
Değerli arkadaşlarım, tasarı ile ilgili
olarak bir de önerge hazırladık arkadaş
larımızla. Bu önergeyle, 32 yaşın üstün
de olup da, 32 yaşı geçirdiği için herhan
gi bir müracaatta bulunma imkânından
mahrum olanlara, bu müracaatı kanunun
yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde
yaptıkları takdirde, yine vatanî görev ifa
edebilme durumu yaratılmış olmaktadır.
Benim tahminim ve öyle ümit ediyorum
ki, bu tasanva itiraz eden arkadaşım da
hil, yurt dışındaki işçilerimize hakikaten
geniş bir imkân tanıyan, onların hizmet
lerini aksatmadan vatanî görev yapabilme
lerine vesile olan bu hayırlı tasarıyı, bü
tün muhalefet milletvekili arkadaşlarım
la birlikte, elbirliği ile bu yüce çatı altın
da bugün kabul edeceğiz.
Hepinize derin saygılar sunuyorum..
(ANAP sralarından alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın
Şengün.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
adına, Sayın Hilmi Ziya Postacı; buyurun
efendim.
S H P G R U B U ADİNA H İ L M İ Zİ
YA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; 1111 sayılı Askerlik
K a n u n u n d a değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı üzerinde Sosyaldemok
rat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini siz
lere sunacağım. G r u b u m ve şahsım adı
na sizleri saygı ile selamlıyorum.
İyi bir tesadüf oldu; Anavatan Parti
si G r u b u adına görüşlerini açıklayan Sa
yın Şengün, benim, komisyondaki itirazı
ma, karşı oy yazıma da değindiler.
Biz, daha birkaç gün önce, yine Si
lahlı Kuvvetlerimizi ilgilendiren bir yasa
yı görüşürken, bu kürsüde çok açık bir dil
le, her şeyin inceden inceye bu Meclis ça
tısı altında, günün şartlarına ve koşulla
rına uygun olarak görüşülmesi, değerlen
dirilmesi gerekir tezini, daha önceleri de
söylemiş olmamıza rağmen, yine söyle
miştik.
Biraz önce, kooperatiflerle ilgili bir
yasadaki itirazlarımızı dile getirirken, yi
ne bu şekildeki bir itirazımızı dile getir
miştik, "yasalar perakende ve iyileştirme
tedbirleri olarak geliyor. Bu iyileştirme
tedbirleri için yeni yasa yapmıyorsunuz,
eski noksanları derleyip, toparlayıp, bugü
nün şartlarına uydurmak için gereken ti
tizliği göstermiyorsunuz, yarın, iyileştirdik
dediğiniz yasaya yeni bir eklenti yaparak
Türkiye'de yasa düzenini allak bullak
ediyorsunuz" demiştik.
Şimdi, en önce, Türkiye'de Silahlı
Kuvvetlerimiz üzerinde hiçbir Türk yurt
taşının farklı bir görüşü ve düşüncesinin
olmadığını belirterek, Sosyaldemokrat
Halkçı Partinin de, Türk Silahlı Kuvvet
lerine aynı saygtyı duyduğunu ve egemen
liğin de Türkiye Büyük Millet Meclisin
de olduğunu kabul ederek, 1111 Sayılı As
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kerlik K a n u n u n d a Değişiklik Yapılması
Hakkında K a n u n Tasarısı üzerinde açık
seçik cevaplarımızı ve yorumlarımızı ge
tirmek istiyoruz.
Kıymetli arkadaşlarım, olayın en ön
ce bir noktasına yine gerekçeden hareket
ederek başlayalım ;
20 Mart 1980'de çıkan yasada, o gün
kü 600 bin Türk Liranın karşılığı 14 818,47
Alman Markı olarak tespit edilmiş. 25
Mayıs 1988 günü, yani bundan 3,5 ay ön
ce Millî Savunma Komisyonunda bu ya
sa değişikliği görüşülürken 14 818,47 Al
man Markının karşılığı 11 369 110 lira ola
rak tespit edilmiştir. Biraz önce Sayın Şengün'ün de ifade ettikleri gibi, indirilmiş
miktarda 10 bin Doyçe Markın karşılığı,
bugün 9,5 milyon liradır.
İ S M A İ L Ş E N G Ü N (Denizli) — 9
milyon dedim.
H İ L M İ ZİYA POSTACI (Devamla)
— 9,5 milyon lira efendim, 9,5 milyon li
radır ve bu sürat ve tempo ile yasanın ya
yımlandığı gün 10 milyon lira olmayaca
ğını kestiremeyiz. Yani, Türkiye'de ekono
mi ve enflasyon, her türlü öncelikli hesa
bı aşan ve herkesi, yasa tasarısının gerek
çesinde, komisyonu ve üyelerini; Meclis
te konuşurken sayın üyeleri, sokakta va
tandaşı her geçen gün ciddî şekilde sıkın
tılara itmiştir. Olayın malî yönü, ekono
mik yönü, önce burada kendini gayet gü
zel göstermektedir.
Bir konuda yine çok samimî olmak,
doğruları ortaya koymak zorundayız. Ko
misyondaki tartışmalarda da söylenmiştir;
biz, yurt dışındaki yurttaşlarımızın kısa
süreli eğitimden geçerek, bir bedel karşı
lığı askerlik yapmasıyla -18 aydan arta ka
lan belirli bir süreyi- kendilerine yurt dı
şında daha yüksek bir kazanç kapısını ser
best bırakıyoruz.
Sevgili arkadaşlarım, bir noktada
kendi ifademizle nasıl yanlışa düştüğümü
zü görelim. Bu kürsüde, Sayın Başbakan,
bütçe görüşmelerinde bir litre akaryakıtın,
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benzinin Almanya'da 600 lira civartnda olduğunu söylemişti. O zaman, "yandık,
Türkiye'de de 600 liraya yaklaşıyoruz" de
miştim. O tarihte, benzin Türkiye'de 380
liraydı biliyorsunuz. Almanya'da çalışan
yabancı işçinin kazancı, Türkiye'de kim
lerin bedel ödemesiyle karşıttır, onu çok
iyi görmek zorundayız.
Yurt dışında bedelli askerlikten yarar
lananların çok büyük bir bölümü, Alman
ya'da işçi olarak çalışan yurttaşlarımızda-,
Bu büyük rakamın yanında, bir miktar da
diğer teknik sınıflarda; öğretim görevlisi,
hekim veya buna benzer meslek sahipleri
bulunmaktadır. Ama burada, "dışarıda
ki vatandaşlarımız bunu severek ödüyor
lar ve geriye kalan 14 - 16 aylık sürede de
çok kazanacaklar" diyorsunuz; ama, çif
te standardı ortaya koyuyorsunuz. Yurt dı
şında çalışan işçimize, yani kapısında gir
mek için beklediğimiz Avrupa Toplulu
ğu nda> asgari ücretler, genellikle de Türk
işçilerine ödenmektedir. Oradaki yurtta
şımızın kazanç seviyesi, işçilerin bedel
ödemesine yetebilecek kadar denk gelmek
tedir. "Türkiye'de, Türk yurttaşlarına çiz
diğimiz bedel karşılığı 2,5 milyon" diyor
sunuz; insafla sormak lazım : Türkiye'de,
2,5 milyon liralık bedeli kimlerödeyebilmektedir? Bu çifte standardı da kaldırmak
zorundasınız.
Biz, bütün bunları, çok daha sakin
bir şekilde ve birbirimizi kırmadan -karşı
oy yazımla- ve Türkiye'deki Silahlı Kuv
vetlerdeki hizmet süresinin oturulup ko
nuşularak düzenlenmesi gerektiğini de be
yan ederek komisyondan geçirdik.
Tartışmayı, burada yanlış boyutlara
vardırmak istemiyorum; ama, şunu da
açıklıkla söylemek istiyorum :,KıymetIi ar
kadaşlarım, en önce bu fikirde birleşmek
zorundayız; Türkiye Cumhuriyetinin her
er üyesi -erkek olanı- Türk Silahlı Kuv
vetlerinin o büyük ocağında askerlik yap
mak zorundadır. Bu hizmeti,- varlıklıların,
— 43
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Türkiye'de Türk standartlarına uygun bir
bedel öde-erek kısa sürede yapmalarını
sağlamak ve bu bedeli Ödeyemeyenlerin 16
veya 18 ay gib; sürelerde bu hizmeti yap
masını mecbur kılmak, Türkiye için İstik
lâl Harbinden, hatta çok eskilerden, silahlı
kuvvetlerine karşı çok büyük duygular
beslemiş olan toplumu, -hemen tamamı
nı diyebilirim- rencide etmektedir, üzmek
tedir. Türkiye'de askerlik hizmeti, "Tür
kiye Cumhuriyeti vatandaşıyım" diyen
her yurttaşın -er yurttaşın- mutlaka ve
mutlaka, diğerlerinden farklı olmadan,
eşit ve aynı süre içerisinde, aynı karava
nada ve aynı elbise altında yapması gere
ken büyük bir vatanî zorunluluktur. Bu
nu, hiçbir şekilde, "şu kadar lira Millî Sa
vunma Bütçesine bedelli askerliğin katkı
sı olmuştur, şu kadar dolar ve mark büt
çeye gelir kaydedilmiştir" düşüncesinin
arkasına saklayamazsınız. İtirazımız bu
radan başlamaktadır.
Bu Meclis, şu anda görev yapan 448
sayın üyenin sorumluluk taşıdığı XVIII
inci Dönem Meclisidir. Geliniz, böyle ko
nuları, hatta daha önemlilerini, birbiriy
le ilgili diğer konularla birleştirdim; şu ça
tı altında gerekirse gizli oturumlarda;
ama, yalnızca bugünün, yarının, kısa ge
leceğin değil, 2000'li yılların,'hatta 2100'lü
yılların Türkiyesini ele alarak yürütelim.
Kıymetli arkadaşlarım, tabiî ki itiraz
edeceğiz. Benim karşı oy yaztm sırasında,
Anavatan Partisi Grubunun sözcüsü ola
rak Sayın Şsngün, "neyi kabul etmiyor
sunuz?" dedi. Eğer, SHP Grubu ve SHP
milletvekillerini bu karşı oy yazısıyla, "be
delli askerliğe karşı çıkıyorlar, SHP, ikti
dara gelmesi halinde sizlere de bedelli as
kerlik yaptırmayacaklar, burada nasıl 18
ay askerlik yapılıyorsa, yurt dışındaki iş
çiler de bunu aynen yapacaktır" diye
gammazlamak istiyorsa, işte o yanlış.
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) - Çok
çirkin.
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H İ L M İ ZIYA POSTACI (Devamla)
— Türkiye'de bugün askerliğin en büyük
sorunu, zaman değildir, para hiç değildir;.
Türkiye'de çağın teknolojisini kullanabi
lecek, çağın teknolojisini Türk Silahlı
Kuvvetlerine getirebilecek ciddî ve tutar
lı bir programdır, bir devlet politikasıdır.
Biz, böyle bir ciddî politikanın oluşması
için hep birlikte, konuların-ele alınmasın
dan yanayız. O konular görüşülürken"gö
receğiz ki, belki Türkiye'de çağın tekno
lojisi ve gelişen imkânları içersinde her
yurttaşın-, 18 ay değil, 8 ay bile askerlik gö
revini yapması fazla olacaktır; belki daha
kısa sürelere indirilecektir. Türkiye -geçen
konuşmamda da söyledim- NATO içeri
sinde silahlı gücü insan yönünden yüksek
ikinci NATO ülkesi; dünya ülkeleri sıra
lamasında beşinci.
Şimdi, 50 milyonluk bir Türkiye, insangücü açısından silahlı kuvvetlerine kat
kısı NATO standartları içerisinde Ameri
ka'dan sonra ikinci, dünya standartları içe
risinde beşinci... Türkiye, hangi teknoloji
ve hangi emek ve katılımla bu kadar yük
sek oranda askerî görev altında tutma
mecburiyetinde eğitilmiştir? O, askerlikle
ilgili kanun görüşülmesinde gerekçede
açıkça belirttik; Silahlı Kuvvetlerimizin
subay mevcudunun yeterli sayıdan az ol
duğunu gerekçede söylüyordu. Demek ki,
fazlalık -eğer, o gerekçe doğru ise- Silahlı
Kuvvetlerin astsubay ve subay kadrosun
da değil, er kadrosunda, erbaş kadrosun
da görülmektedir.
,
1. Türkiye'ye bu kadar yüksek sa
yıda askerlik yükümlülüğünü yüklemek
hakça değildir, çağın gelişmelerine ve tek
nolojisine uygun değildir.
2. Türkiye'de askerlik süresi, bir va
tanî hizmet olarak yapılan askerlik süre
si, mu (laka: .kısaltıl malıdır ve en kısa süre
bulunmalıdır.
>
3. Bunları yaparken, bu hizmeti
yapmakla yükümlü Türk vatandaşının
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hiçbirisine ayrıcalık getirilmemelidir.
4. Yurt dışındaki vatandaşlardan bu
görevi yapması gerekenler için, açıkça söy
lüyorum, eğer bu konuyu ciddî olarak in
celersek, Türkiye'de askerlik yapma süre
sini, inebilir en kısa süreye indirirsek, yurt
dışındaki işçilerimiz de, o sürede, bizler
gibi aynı şekilde askerlik yapmaya razı
dırlar.
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (Kay
seri) — Nereden biliyorsun?
H İ L M İ ZİYA POSTACI (Devamla)
— Evet, biliyorum efendim; ben biliyo
rum. Türkiye Cumhuriyetinde hiçbir
yurttaş, elinde kalacak paranın fazlalığı
veya noksanlığı yüzünden halkın içine gir
diğinde, "kısa süreli askerlik yaptım"
övüncesi ile onun kazancıyla konuşamaz.
Ben görmedim...
M E H M E T SAĞDIÇ (Ankara) —
Süresi geçti Sayın Başkan.
H İ L M İ ZİYA POSTACI (Devamla)
— Efendim, tabiî haklısınız; biz bazı ko
nuları çok samimî dile getirdikçe, ya sü
reyi bahane ediyorsunuz, ya konuşma
tempomuzu..; Mutlaka bir sebep buluyor
sunuz; ama bu bulduğunuz.. ("Sakin o l "
sesleri) '
BAŞKAN — Sayın üyeler, kürsüde
özgürce konuşan sayın hatibe müdahale
etmek yetkisi Başkanlık Divanına aittir.
Başkanlık Divanı görevini yapar ve arka
daşımızı uyarır; bu uyarma görevini, lüt
fen, bize bahşedin.
Devam edin Sayın Postacı.
H İ L M İ ZİYA POSTACI (Devamla)
— Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Şimdi, bütün bunları, yine ihtirazı
kayıtlarımızla, lütfen aklınızın bir kena
rında tutunuz. Sosyaldemokrat Halkçı
Parti, 10 ay önceki genel seçimde söyledi
ği gibi, bugün de millî savunmamıza ne
kadar titizlikle yanaştığının bilinci içinde
dir. Türk Millî Savunmasını ve Türk Si
lahlı Kuvvetlerini çağın teknolojisine bir
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an önce yetiştirebilmenin gayretleri ve ara
yışları içindedir. Türkiye'de Silahlı Kuv
vetlerimizi ilgilendiren her türlü yasa ve
bu yasaların da dışında, Türk âdet ve ge
lenekleri ve Türk halkının Silahlı Kuvvet
lerine karşı duyduğu duyguyu, kimse, bir
diğerinden fazla, kimse, bir diğerinde nok
san gösteremez.
Biz, bu duygularla bedelli askerliğin
ve biraz önce açıkladığımız şartlarla,
Türkiye'de askerlik süresinin bu teknolo
ji içerisinde kısalabileceğini kabul ediyo
ruz. Bunun da ötesinde, atalarınıza baba
larınıza, dedelerinize sorun; daha 40'lı yıl
larda -Birinci Dünya
Harbinden
bahsetmiyorum- ikinci Dünya Harbine
katılmamış ülkede, babalarımızın 24 ay
değil, 48 ay askerlik yaptığına şahit ola
caksınız; o günlerden bu günlere geliyo
ruz. Zamanı geldiğinde 5 sene yapılır, za
manı geldiğinde, özellikle barış dönemle
rinde m ü m k ü n olabilen en az seviyeye
iner. " İ k i ay eğitim verdir" diyorsunuz,
iki aylık eğitimde askerlik ocağında veri
lebilecek temel eğitimin verildiğini söylü
yorsunuz; geriye kalan 16 ayda ne yaptı
rıyorsunuz?
Sevgili arkadaşlarım, işte bu itirazı
mızın, Türkiye'de askerlik süresinin kısa
lacağına belki katkısı olacaktır. Bu itira
zımız, bu kanun tasarısındaki muhalefe
timiz, Türkiye'de Silahlı Kuvvetler ve
Türkiye Büyük Millet Meclisine; ama ege
menliğin bu çatı altında olduğuna bir ve
sile olacağı kanaatimiz ve inancımızla yar
dımcı olacaktır ve inanıyorum ki X V I I I
inci Dönem, yavaş yavaş da olsa, Türki
ye'de yıllardan beri çekilmiş uzlaşmaz tu
tumların belki birçoğunu çözmede öncü
ve önder olacaktır. Bu çözümlerde bizleri
anlayışla karşılayınız; yalnızca bu çatı al
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tındaki 290 - 292'ıun değil, hepimizin bu
çatı altında olduğunu ve vatandaşın oy
verme karakterinin de değişebileceğini, bir
gün yerlerin değişebileceğini de aklımız
dan çıkarmadan; ama, bu dönemde, ikti
darıyla muhalefetiyle sorumluluğu müş
terek taşıyan insanlar olarak, lütfen uya
rılarımıza kulak veriniz; yanlış anlam çı
kararak birbirimizi üzecek sözler söyleme
yelim. Tekraren söylüyorum, yurt dışın
daki işçilerden alınan 10 bin mark bile üç
ayda kendini tüketmiştir; yine pahalı ge
lecektir.
Sıkça yaptığınız bir iş var; beş katı
na kadar artırmak, yarısına kadar indir
mek... Demek ki, ileride önemli olan, bu
standartların bile bu artışlar karşısında za
yıf kalacağını düşünüyorsunuz veyahut da
en iyimser tahminle, yarısı kadar iyileşti
rebileceğiz diyorsunuz, inşallah, iyileştir
diğiniz, günler nasip olur ve siz bu bedel
leri, süreleri, söylediğiniz şekliyle lehte
kullanırsınız.
O günleri görmeyi ben de istiyorum;
öyle bir Türkiye'de, iyiye giden bir Türki
ye'de yaşamak, benim için de büyük bir
mutluluk olacaktır. (ANAP sıralarından
.alkışlar)
Bu duygularla,sizlere ve Yüce Mec
lise saygılar sunuyorum, teşekkür ediyo
rum arkadaşlar. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Postacı.
Çalışma süremiz dolmak üzeredir ve
başka söz isteyenler de vardır.
Bu nedenlerle, denetim konularını sı
rasıyla görüşmek ve 11 Ekim 1988 Salı gü
nü saat 15.00 'te toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 18.50
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V E CEVAPLAR
TC.
Basın ve Halkla
5.10.1988
İlişkiler Müşavirliği
Sayı : A-13/01/3946
Konu : Adana Milletvekili M . Sela
hattin Kılıç'in yazılı soru
önergesi

A) YAZILI SOHULAH
VE CE
VAPLARI
1. — Adana Milletvekili M, Sela/ıattin Kı
lıç'in, Adana ili Osmaniye Ileesı Kaypak (Serdar)
Bucağına giden il yolunun m zaman asfaltlanaca
ğına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Baka
nı ismail Safa Giray'm yazılı cevabı (7/269)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına

T.B.M.M. Başkanlığına
Aşağıdaki hususun İçtüzüğün 96 net
maddesi gereğince ve delaletinizle Sayın
Bayırdırhk ve Iskan Bakanı tarafından ya :
zıh olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la rica ederim.
Adana - Osmaniye ilçesi Kaypak
(Serdar) Bucağına giden il yolu 7 km.
uzunluğunda olup Kalecik Barajının üs
tünden geçmektedir. Bir yanlışlık eseri
T C K haritalarında asfaltlanmış görünü
yorsa da, gerçekte stabilize kaplama sayı
lamayacak kadar düşük standartlıdır. As
faltlanması için yapılan bir çok müracaa
ta rağmen gerçekleştirilmemiştir.
Bu yol, Kaypak Bucağına ilaveten
Çulhalı, Oruçgazi, Yarpuz, Yukarı ve Aşa
ğı Karayiğit ile Kişnaz köylerine de ula
şım sağlamaktadır. Bir an önce yapılması
zanjridir. O itibarla 1988 ek programına
alınıp alınmayacağı hususunun bildirilme
sini saygılarımla rica ederim.

İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliği
nin 8 Eylül 1988 gün ve Kan. Kar.
Md. ; 7/269-1315/06620 sayılı yazısı.
İlgi yazı ilişiğinde alınan Adana Mil
letvekili M . Selahattin Kılıç'm, " O s m a 
niye İlçesi Kaypak (Serdar) Bucağına gi
den il yolunun ne zaman asfaltlana
cağı " n a dair yazılı soru önergesi incelen
miş ve konuya ilişkin cevabımız aşağıda
sunulmuştur.
Osmaniye - Fevzipaşa ayrımından
Kaypak Bucağına bağlanan il yolu 7 km.
uzunluğunda stabilize bir yoldur. 1988 yılı
asfalt programında yer almadığından ve
gerekli üstyapı malzemesi ihzarah da ol
madığından, anılan yolda bu sene çalış
ma yapılamamış olup, 1989 yılı onarım
programına alınmasına çalışılacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
İ. Safa Giray
Bayındırlık ve İskân
Bakanı

Selahattin Kılıç
Adana
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
9 UNCU BİRLEŞİM
6 . 1 0 . 1988 Perşembe
Saat: 15.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK
İŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAİR ÖNGÖRÜLMELER"
1. — Kars Milletvekilli Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5)
2. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/19)
3. — Denizli Milletvekili Adnan
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde

leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20)
4., — Zonguldak Milletvekili Tevfik
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda
emisyon hacminde genişlemeye yol açan
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî
borçların rolünü tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/21)
5. — Kocaeli
Milletvekili
Ömer
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk, toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak- için alınacak
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22)
6. — Hatay Milletvekilli Mustafa
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının,
DAVÖS toplantısından sonra gelişen
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/23)
7. — îçel Milletvekili M. İstemihan
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
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maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24)
8. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sik ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
ma'ddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25)
9 .— îstanîbul Milletvekilli Yusuf Ke
nan Sönmez ve 88 arkadaşının, İstanbul
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara
ve kamu yararına aykırı olarak ihale
edildiği iddialarım tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/26)
10. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımızı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27)
11. — Zonguldak Milletvekili Koksal
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Derniryollarınca Güney
Afrika'nın tscor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu
olmasına
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularım tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28)
12. — Zonguldak 'Milletvekili Tevfik
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ye bu konuda alınması gerekli

tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inoi, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29)
13. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların
insan sağlığı üzerindeki etkilerini v© bu
konuda bugüne kadar alınan önlemleri
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30)
14%, — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve
20 arkadaşının, İSDEMİR Müessesesi ile
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarım tespit etmek ve bu konuya
kalıcı (bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31)
15. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32)
Ö

SÖZLÜ SORULAR
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edüen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3)
2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, işçi, memur ve emekliler (ile

dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6)
3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canverln, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy-'
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1)
4. — Balıkesir Milletvekili i. önder
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/9)
5. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10)
6. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/15)
7. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/77) (1)
8. — İstanbul Milletvekili Mehmet
Moğul'tay'ın, kamu konutlarının tahsis
gayesine ve kira 'bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20)
9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidİm'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz(1) İçtüzüğün 96 net maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir.

me ve terlik ihracatına ve bu mamulleri
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/57) (1)
10. — Tunceli Milletvekili Kamer
Gencin, Anadolu Bankasına yüz milyon
liramn üzerinde btorcu bulunup da
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil
edilemeyen banka alacakları hakkında ne
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21)
11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22)
12. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/23)
13. — İzmir Milletvekili Türkân Akyol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu
edilen olaya 'ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/25)
14. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/27)
15. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku
marhaneleri cazip halden çıkarmak için
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür

ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28)
16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/29)
17. — İzmir Milletvekili Aihmet Ersin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30)
18. — Amasya Milletvekili Mehmet
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31)
19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32)
20. — Erzincan Milletvekili Mustafa
KuFun, belediye kurulması için istemde
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33)
21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin
•Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34)
22. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
dan ilçelere gerekli atamaların ne zaman
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/78) (1)

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos»
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/35)
24. — İçel Milletvekili M. Istemihan
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/37)
25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica-.
ret Balkanından sözlü soru önergesi
26. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39)
27. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeteri
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi ı(6/4ö)
28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman*
in, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının
işletmeye 'açılmamıaşının nedenine ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41)
29. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet
'Bakanından sözlü soru önergesi (6/42)
30. — Çorum Milletvekilli Cemal Şahin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı

iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43)
31., — Ankara Milletvekili Kâmil
AfeşoğuMarı'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için
aylık ve özlük haklarının verilmediği
iddiasına ilişkin MalHye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44)
32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan
valilere ilişkin 'İçişleri Balkanından sözlü
soru önergesi (6/45)
33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı
köy ve mezralarda 1988 yık Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan' sözlü soru önergesi (6/46)
34. — Antalya Milletvekili Hasan
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya
Valiliğince yıfctırıldığı iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47)
35. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilıman'ın, Çorum İli Ortalköy İlçesi Yaylacıık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48)

38. — Adana Milletvekili Abdullah
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/51)
39^ — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, Erzincan Hine bağlı bazı bucak
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54)
40. — Erzincan 'MUletvekîIi Mustafa
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın -atamalarının yapılmadığı iddiasına
lişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1)
41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/56)
42. — Adana Milletvekili Cüneyt
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/92) (1)

36. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ABD üle yapılan Savunma ve
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49)

43., — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/58)

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altmer'in, (işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/50)

44. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon Hine bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/59)

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, birinci özal Hükümetinde görev alan
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/60)
46. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara iüşkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/61)
47. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/62)
48. — Şatosun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63)
49. — Afyon Milletvekili Baki Dur
maz'in, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi (6/64)
50. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/65)
51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanliklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/95) (1)
52. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66)
53. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi

bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67)
54. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68)
55. — Zonguldak Milletvekili Güjneş
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/69)
56. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyisleri Balkanından
sözlü soru önergesi (6/70)
57. — Nevşehir Milletvekilli Esat Kıratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına 'karşı ne gibi tedbirler alınacağına
ilişkin Tarım Orman ve Köyisleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71)
58. — Zonguldak Milletvekili Koksal
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman
tamamlanacağıma lüşkıio Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/72)
59. — Hatay Milletvekili Öner Miski'
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana.
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına
ilişkin tçıişfleıli Balkanından sözlü soru
önergesi (6/96) (1)
60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başjbakandan sözlü
soru
önergesi (6/73)
61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot
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iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/74)
62. — Kocaeli 'Milletvekili Ataettin
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75)
63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze = Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76)
64. — Ankara Milletvekili Kâmil
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1)
65. — İstanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin
ıbazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1)
66. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, kamu kesimimde çalışan
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk takslidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/79)
67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1)
68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1)
69. — Kütahya Mıilletvekil'jı Mehmet
Korkmaz'm, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına

ilişkin Devlet Balkanından
önergesi (6/80)

sözlü soru

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü som önergesi (6/81)
71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi
(6/104) (1)
72. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü som önergesi (6/82)
73s — Bursa Milletvekilli Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Batoanından sözlü som önergesi
(6/83)
74. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür
fıaaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilememin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi
(6/84)
75. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırılmıasına ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/85)
76. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du-
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ramıma ilişkin Başbakandan sözlü sonu
önergesi (6/105) (1)
77s — Muğla 'Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1)
78. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmıaz'ın, Aydıniıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107)

(D
79. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü
idare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1)
80. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yü Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından ısözlü soru önergesi (6/86)
81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/120) (1)
82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ım, Adana Eğitim Araçları
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/121) (1)
83. — Kırklareli Milletvekili İrfan
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde «üne ile

mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89)
84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in Türk Kadınım Tanıtma ve
Güçlendirme Vakfının bazı üyeleniniın Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/91)
85. — İzmir Milletvekili K, Kemal
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 .tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya v© Karakol
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93)
86^ — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri
Giyim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından
sözlü soru önergesi (6/94)
87. — Tunceli Milletvekilli Kamer
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank'
la bir mutabakat timzaflıanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru. önergesi (6/98)
88. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan
okulun bahçesinin imarından doğan ve
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişten Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99)
89. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin
yerleştirildiği ve Karabük Demir « Çeliık
Fabrikalarına işçi alımımdan vazgeçildiği

iddialarıma ilişkin Devlet Bakanından söz
lü sonu önergesi (6/100)
90. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinai'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Yönetim. Kurulu üyeliğine ya
pılan bir aCamaya ilişkim Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108)
91. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir
genel müdür yardımcısı ile bir müdür
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi-,
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/109)
92. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/110)
93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111)
94. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/112)
95. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, 1976-1987 yılları arasında yurt
dışına kaçırıldığı iddia edilen sermayeye
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/113)
ı
'
96. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy

lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/114)
97. — Zonguldak Milletvekilli Güneş
Müftüoğlu'nun, CEırrkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/115)
98. — Hatay 'MMetvekiii Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru
önergesi (6/116)
99. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan
edilmesün'in gayesine 'ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117)
100. — Erzincan Milletvekili 'Mustafa
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin Içişlerli Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118)
7
KANUN TASARI VE
TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER
İŞLER
1. — 1163 Sayılı Kooperatifler Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun,
24.4.1969 Tarihli ve 1163 Sayılı Koope
ratifler Kanununun 46 ncı Maddesinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/444, 2/3)
(S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi: 27.5.1988)
2. — Hatay Milletvekili Mehmet
Dönen'in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la Eklenen Ek Birinci Maddesine Bir
Bent Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi;
Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 13
Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar,
ICurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la Üklenen Ek *1 inci Maddesine 2 Bent
Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi ile
Zonguldak Milletvekili §ihasi Altıner'in,
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa
2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci
Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler
Komisyonu Raporu, (2/24, 2/35, 2/52) (S.
Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988)
3. — 28.3.1988 Tarihli ve 2809 Sayılı
Kanunun 12 nci Maddesinin (f) Bendinin
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Geçici Mad
deler Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli 2507
Sayılı Denizcilik Yüksekokulu Kanunu
nun yürürlükten Kaldırılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve

•••>•

Millî Eğitim komisyonları raporları
(1/409) (S. Sayısı : 75) (Dağıtma tarihi :
27.5.1988)
4. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/448) (S.
Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988)
X 5. — Maluller ile Şehit Dul ve
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin
Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkın
da Kanun Tasarsı ve Millî Savunma ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/429) (S. Sayısı : 68) pağıtma tarihi :
27.5.1988)
X 6. — 3100 Sayılı Katma Değer
Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hak
kında Kanunun ve 5422 Sayılı Kurumlar
Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/449) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi :
7.8.1988)
(X)
terir.

Açık oylamaya tabi işleri gös

^B>< I-< « • — ' < • • •

(9 uncu Birleşim)

Dönem : 18

Yasama Yıb : 1

T. B. M. M.

(S. Sayısı : 75)

28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun 12 nci
Maddesinin (f) Bendinin Değiştirilmesi, Bu Ka
nuna Geçici Maddeler Eklenmesi ve 18.8.1981 Ta
rihli, 2507 Sayılı Denizcilik Yüksekokulu Kanu
nunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim
Komisyonları Raporları ( 1 / 4 0 9 )

T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
Sayı : K. K. Gn. Md. 07'/196-1311 /'01946

8.3.1988

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci
maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik üstede adlan belirtilen kanun taşanlarının
yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür.
Gereğini arz ederim.

'
Turgut Özal
Başbakan

Ekti

1. 28.3,1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun 12 nci Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesi, Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli ve 2507 sa
yılı Denizdik Yüksekokulu Kanununun Yürürlükten Kalldırılması Halklkında Kanun
Tasarısı.
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T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
Sayı: K. K. Gn. Md. 18/101-925/04126

29.7,1986

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Ba
kanlar Kurulunca 28.7.1986 tarihinde kararlaştırılan «28.3.1983 Tarihli ve 2809 sayılı
Kanunun 12 nci Maddesinin (f) Bendinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Geçici .Maddeler
Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli, 2507 sayılı Denizcilik Yüksekokulu Kanununun Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı» İsle gerekçesi ekli olarak gönderil
miştir.
Gereğini arz ederim.
/. Kaya Erdem
Başbakan V^

28.3.1983 TARİHLİ VE 2809. SAYILI KANUNUN 12 NCİ MADDESİNİN (f)
BENDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, BU KANUNA GEÇİCİ MADDELER EKLEN
MESİ VE 18.8.1981 TARİHLİ VE 2507 SAYILI DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU
KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN TA
SARISININ GENEL GEREKÇESİ
Denlizoüik Yüksekokulu Demiz Ticaret Filosuna üst düzeyde eleman yetiştiren
Yükseköğretim Kurumumuzdur. Okul Alık defa 1884'ıte Mektebi Bahriyeye bağlı «Ley
lî Tüccar Kaptan Mektebi» adı .ite ikurulmuş ve 1908'de faaliyetine son vermiştir.
Bundan sonra Hamit Naci tarafından aynı amaçla bir özel okul açılmış ve bir süre
deniz ticaret filosuna zabitan yetiştirmiştir. Cumhuriyet döneminde 1928 yılında İkti
sat Vekâletine bağlı olarak «Âli Deniz Ticareti Metkebi» adı ile yeniden kurulan okul
daha sonra UAaştırmla Baikanlhğı faaiyetlıeri üçünde yer almış ve 12 Eylül 1980'den son
ra ilk kuruluş şartlarına avdet ederek Deniz Kuvvetlerine devredilmiştir. Okulun De
niz Kuvvetleri camiasındakii faaliyeti bdirlıi bir disiplin içinde gelişmesi yönünden
çok yararlı olmuştur. Ancak, devletin çeşitli kurumlarının yeniden şekillenmesi döne
minde Denizcilik Yüksekokulunun da yeni bir düzene girmesi mecburî hale gelmiştir,
Gelişmiş ülkelerde deniz ticaret filolarına, yükseköğretim düzeyinde eleman ye
tiştiren kurumlar çeşitli 'kuruluşlara bağlı olabilmektedirler. Bunlardan, Deniz Kuv
vetleri vesayetinde çalışanlar, bakanlıklara bağlı olanlar bulunabildiği gibi üniversite
ler içinde faaliyet gösterenlerine de'sık sık rastlanmaktadır. 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 2 nci maddesi Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Teşkilatına bağlı bulunanlar
dışında Ikalan bütün yükseköğretim ıkunuml'annı bir bütün oiaraik mütalaa etmekte ve
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu da mevcut yükseköğretim ku
rumlarını üniversiteler camiasında toplamış bulunmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 75)
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Yükseköğretim düzeyinde deniz elemanı yetiştiren kurumların üniversiteler içinde
yer almalarının yaygın 'bir usul olması ve 2547 sayılı Yükseköğretim 'Kanununun da
bunu öngörmesi sebebiyle Denizcilik Yüksekokulunun üniversiteler camiası içinde
mütalaa ©dilmesi uygun görülmüştür. Okulun gerek eğitim öğretim kapsamı gereksıe
tesislerinin bulunduğu yer bakımından İstanbul Teknik Üniversitesine bağlanması uy
gun olacaktır. 'Bağlanıma, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun
istanbul Teknik Üniversitesi ile ilgili 12 nci maddesinin (a) bendinin değiştirilmesi su
retiyle 'sağlanacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Okulun İstanbul Teknik Üniversitesi içinde yer almasını ve Rektör
lüğe bağlı olatrak faaliyet göstermesini öngörmektedir.
Madde 2. — Kanuna yedi geçici madde eklenmektedir.
Geçici Madde 13. — Denizcilik Yüksekokulunun maliıki bulunduğu mevcut taşı
nır ve taşınmaz malları ile her türlü hak ve yükümlülüklerinin İstanbul Teknik Üniverslitesine devrini sağlamaktadır.
Geçici Madde 14. — Denizcıilûk Yüksekokulu özellikleni olan bir yüfcsıeköğretim
kurumudur. Öğrenci yönünden bu özelliklerin İstanbul' Teknik Üniversitesi tarafın
dan yeni 'bir düzenleme ile belirlenmesine kadar esM mevzuatın uygulanmasına devam
olunması öngörülmektedir.
Geçici Madde 15. — Denizcilik Yüksekokulunda mevcut öğretmenlerin öğretim
görevlisi olanak İstanbul Teknik Üniversitesıiıne intikali ve 1.8.1991 tarihine kadar bun
larım hiçbir işleme gerek kaimalksizıın görevlerimi sürdürmeleri öngörülmekte ancak
Kanunun yürürlük tarihinden sonra 2547 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı hük
me 'bağlanmaktadır.
Geçici Madde 16. — Denizcilik Yüksekokulunda bulunan idarî personelin kadro
ları ile birlikte İstanbul Teknik Üniversitesine intikalini amir bulunmaktadır:
Geçici Madde 17. — Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde 1986 yılında Denizcilik
Yüksekokulu için öngörülen ödeneklerden harcanmamış kısımların İstanbul Teknik
Üniversitesi Bütçlesinin mevcut veya yeniden açılacak ıtertipleriine aktarmaya ve malî
düzenlemeler yapmaya Millî Savunma Bakanlığının teklifli üzerine Maliye ve Gümrük
Bakanının yetkili olduğu hükme bağlanmaktadır.
Geçici Madde 18, — 2809 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin öğretmen
lere tanıdığı halkların, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten [itibaren 5 yıl süre 'ile De
nizcilik Yüksekokulu öğretmenlerine de tanınmasını sağlamaktadır.
Geçici Madde 19. — Yükseköğretim kurumları ile ilişkisi kesilen öğrencilere 3248
sayılı Kanunla sağlanan hakların, Kianunun yürürlüğe giırmesünden itibaren üç ây için
de başvurulması şartı ile Denizcilik Yüksekokulu öğrencilerine de sağlanmasını öngör
mektedir.
Madde 3. — 2507 sayılı Denizcilik Yüksekokulu Kanunu>nun yürürlükten kaldırılmasınsi amir bir hüküm getirmektedir.
Madde 4, 5. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 75)

Millî Savunma Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/409
Karar No. : 4

31 . 3 . 1988

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun 12 nci Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesi, ıBu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli, 2507 Sayılı
Denizcilik Yüksekokulu Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Ta
sarısı, Komisyonumuzun 30.3.1988 tarihli 3 üncü Birleşiminde (Tasarıyı hazırlayan
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcilerinin katılmadığı) Millî Savunma
Bakanlığı temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü.
Tasarının gerekçesinde arz ve izah olunduğu üzere; 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sa
yılı Yükseköğrenim Kanununun Kapsam Başlıklı 2 ınciı Maddesi Türk Silahlı Kuvvet
leri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim ikurumlarım YÖK'ün kapsamı içine
almaktadır. Bu Kanundan yaklaşık iki sene evvel yürürlüğe giren deniz ticaret filo
larına yüseköğrenim düzeyinde eleman yetiştiren Denizcilik Yüksekokulu Kanunuy
la Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olan Denizcilik Yüksekokulunun İstanbul
Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanıaraık faaliyetine devamının sağlanması te
min maksadiyle hazırlanan tasarı Komisyonumuzca da olumlu görülerek tümü üze
rinde yapılan müzakerelerden sonra maddelerin görüşülmesine geçilmesi kararilaştırıilmıştır.
25.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkındaki Kanunun
12 nci maddesi istanbul Teknik Üniversitesine bünyesinde yer alan ve ona bağlanan
fakülte ve yüksekokulları göstermektedir. Tasarının 1 inci maddesi adı geçeni Ka
nunun (f) bendini değiştirmekte Deniz Kuvvetlerine bağlı olan Denizcilik Yükseko
kulunu İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlamaktadır. Madde Komisyo
numuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. Tasarının 2 nci maddeleriyle 2809
sayılı Kanuna ilave edilmek istenen geçici 13 üncü maddeye açıklık getirmek maksa
diyle Millî Savunma Bakanlığınca tahsisli askerî araç, gereç ve malzemeler gibi taşı
nır mallılardan gerekenler İstanbul Teknik Üniversitesi ile Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığı arasında yapılacak protokolle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mülkiyetinde kal
masını temin maksadiyle Komisyonumuzca geçici 13 üncü maddeye bir fıkra eklen
miş ayrıca tasarının ilk defa Meclise şevkinden sonra 2809 sayılı Kanuna 13.5.1986
tarih ve 3286 sayıl(ı , Kanunla ıgeçiei madde 13, yine aynı kanuna 18.6.1987 tarih ve
3389 sayılı Kanunla Geçici 14 üncü madde eklendiğini nazarı dikkate alan Komisyo
numuz Geçici Madde 13'ü bu ilaveyle Geçici Madde 15 olarak kabul etmiştir.
Geçici Madde 14 Komisyonumuzca uygun
olarak aynen kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

görülerek

Geçici 16 nci madde

(S. Sayısı : 75)
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Geçici Madde 15 İse Denizcilik' Yüksekokullunda, öğretimde görevli subay
ların İstanbul Teknik Üniversitesine intikalini önlemek ve sözleşmeli' öğretim elemanianınm durumlarına açıklık getirmek amacıyla Komisyonumuzca yeniden düzenlen
miştir. Denizcilik Yüksekokulunda meVcut öğretmenlerin öğretim görevlisi olarak İs
tanbul Teknik Üniversitesini intikali v4 1.8.1991 tarihine kadar bunların hiçbir işleme
gerek kalmaksızın görevlerini sürdürme-leri öngörülmekte ise de tasarı daha önce 1986
yılında Yüoe Meclise sunulmuş ve 17 nci donemde görüşülmesi tamamlanamadığın
dan İçtüzüğün 78 inci maddesi uyarınca hükümsüz sayılmış, Başbakanlığın TBMM
Başkanlığıma gönderdiği K. K. On. Md. 07/196-1311/019416 sayı ve 8.3.1988 tarihli
yazısı ile Bakanlar Kurulunca yenilendiği bildirilmiştir. Bu hususu dikkate atan Ko
misyonumuz 5 sendik bu müddeti aynen muhafaza ederek tarihi (1.8.1993) olaralk
değiştirmiş ve madde bu şekliyle Geçici Madde 17 olarak Komisyonumuzca kabul
edilmiştir.
'Geçici 16 ncı maddede, Denizcilik Yüksekokulu idarî hizmetlerinde görevli su
bay ve astsubayların istanbul Teknik Üniversitesine intikalini önlemek maksadiyle
(Silahlı Kuvvetler /Personeli hariç) ibaresi metne eklenmiş ve madde bu sekiliyle Ge
çici Madde 18 olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Geçici Madde 17 ise tasarıdaki 1986 yılının güncelliğini sağlamak amacıyla 1988
olarak düzeltilmiş ve madde bu şekliyle 19 uncu madde olarak Komisyonumuzca ka
bul edilmiştir.
!
Geçici Madde 18 Komlsyonumuzcja uygun görülerek Geçici Madde 20 olarak
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Geçici Madde 19 Komisyonumuzca uygun görülerek Geçici Madde 21 olarak
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Denizcilik Yüksekokulundaki İEğitim-öğretimin aksamaması ve devir-teslimi ma
kamlarına gerekli önlemleri alabilmelerini sağlamak amacıyla bu Kanunun yürürlüğe
gireceği eğitim-öğretim yılının bitimini müteakip yeni öğretim yılı başlamadan devirteslimin yaz tatilinde yapılmasını temin maksadiyle Komisyonumuzca tasarı metnine
yeni bir Geçici Madde 22 eklenmiştir,
Tasarının 2 nci maddesi yapılan bu değişiklikler ve ilave geçici madde ile Komis
yonumuzca kabul edilmiştir.
Tasarının 3, 4 ve 5 inci maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir.
Havalesi gereğince Millî Eğitim Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere
Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Recep O. Ergun
Kayseri

Sözcü
Burhan Cahit Gündüz
izmir

Kâtip
Mehmet Gürbüz Şakranlı
Manisa

' Üye
Kâzım Ulusoy
Amasya

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Üye
Abdullah Cengiz D ağyar,
Antalya

Üye
Mustafa Bozkurt
Aydın

Üye
Hilmi Ziya Postacı
Aydın

Üye
İsmet Tavgaç
Bursa

Üye
Rüştü Kâzım
İçel

Yücelen

Üye
İsmail Dayı
Balıkesir

îzmir

Üye
AH §ahin
Kahramanmaraş

Üye
M.( Erdoğan Yetenç
Manisa

Üye
Hasan Zengin
Manisa

Üye
Latif Sakıcı
Muğla

Üye
İrfan Demiralp
Samsun

Üye
Ramiz Sevinç

Üye
Hasan Pertev Aşçıoğlu
Zonguldak

Millî Eğitim Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. 11/409
Karar No. •:. 4

24.5.1988

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİS* BAŞKANLIĞINA
«28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun 12 nci Maddesinin (f) Bendinin Değiş
tirilmesi. Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi ve 18.8.1981 tarihli 2507 Sayılı
Denizcilik Yüksekokulu Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasa
rısı» Komisyonumuzun 12.5J1988 tarihli 3 üncü birleşiminde, Miiî Eğitim Gençlik
,ve Spor Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve YÖK temsilcilerinin de iştirakiyle
incelenip görüşüldü.
Tasarı esas itibariyle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olan Denizcilik Yük
sekokulunun İstanbul Teknik Üniversitesine bağlanmasını öngörmektedir. Komisyonu
muzca, gerek Kanun Tekniği açısından ve gerekse Tasarının kapsamı itibariyle yapılTürk'iye Büyük Millet Meclisi
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ması gereken değişiklikler ve ilavelerin, Kanun Tasarısının daha önce görüşüldüğü
Millî Savunma Komisyonunda yapıldığı anlaşılldığından, Millî Savunma Komisyonu
nun kalbul ettiği metnin görüşmelere esas alınması kararlaştırılmıştır.
Komisyonumuzca, daha sonra Millî Savunma Komisyonunun kafbul ettiği metnin
maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri Ko
misyonumuzca da uygun bulunarak aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Avni Akyol
İstanbul

Başkanvekili
Kemal Karhan
İzmir

Kâtip
Mehmet Şimşek
• Konya

Üye
Baki Durmaz
Afyon

Üye
Mustafa Kızıloğlu
Afyon

Üye
Rıza Yılmaz
Ankara

Üye
Cemal Şahin
Çorum

Üye
M. Tahir Şaşmaz
Elazığ

Üye
Temel Gündoğdu
İstanbul

Üye
Türkân Akyol
İzmir

Üye
A. Erdem Bayazıt
Kahramanmaraş

Üye
Bülent Atasayan
Kocaeli
Üye
Mehmet
Korkmaz
Kütahya

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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HÜKÜMETİN TEKLİF! ETTİĞİ METİN

28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun 12 ndi Maddesinin (f) Bendinin Değiştirilmesi,
Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli, 2507 Sayılı Denizcilik
Yüksekokulu Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı

MADDE 1. — 2809 sayılı Kanunun 12 inci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. .
(f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Sakarya Mühendislik Fakültesine bağ
lanan Sakarya Meslek Yüksekokulu ile Düzce Meslek Yüksekokulu; Kültür ve Tu
rizm Bakanlığına bağlı iken, Rektörlüğe bağlanan İstanbul Türk Musikisi Devlet
Konservatuvan; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iken, Rektörlüğe bağlanan
Denizcilik yüksekokulundan;
MADDE 2. — 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 13. — Denizcilik Yüksekokulunun maliki bulunduğu mevcut
taşınır ve taşınmaz malları ile her türlü hak ve yükümlülükleri İstanbul Teknik Üni
versitesine devredilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 14. — Denizcilik Yüksekokulu öğrencileri yeni düzenleme
yapılıncaya kadar eğitim ve öğretimlerini mevcut mevzuat hükümlerine göre sürdürürler.

GEÇİCİ MADDE 15. — Denizcilik Yüksekokulunda görevli öğretmenler kadrolarıyla birlikte öğretim görevlisi olarak İstanbul Teknik Üniversitesine intikal eder
ler ve (1.8.1991 tarihine kadar) yeniden görevlendirilmelerine gerek olmaksızın görev
lerini sürdürürler. Bu süreden sonra görevlerine devam edip etmemeleri 2547 saydı
Kanunun ilgili hükümlerine tabi olur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Kanu
nun 12 nci Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesi, Bu Kanuna Geçici Madde
ler Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli ve
2507 Sayılı Denizcilik Yüksekokulu Ka
nununun Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasana

28.3.1983 Tarihli ve 2809 Saydı Kanu
nun 12 nci Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesi, Bu Kanuna Geçici Madde
ler Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli ve
2507 Sayılı Denizcilik Yüksekokulu Ka
nununun Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

MADDE 1. — Millî Savunma Ko
misyonunun kabul ettiği metin komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — 2809 sayılı Kanuna
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

MADDE 2. — 2809 saydı Kanuna
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 15. — Denizcilik
Yüksekokulunun maliki bulunduğu mev
cut taşınır ve taşınmaz malları ile her
türlü hak ve yükümlülükleri istanbul Tek
nik Üniversitesine devredilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 15. — Millî Sa
vunma Komisyonunun kabul ettiği Geçi
ci Madde 15 Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir.

Ancak, Millî Savunma Bakanlığınca
tahsisli askerî araç, gereç ve malzemeler
gibi taşınır mallardan gerekenler, İstan-,
bul Teknik Üniversitesi ile Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı arasında yapılacak
protokolla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
mülkiyetinde kalır.
GEÇİCİ MADDE 16. — Denizcilik
Yüksekokulu öğrencileri yeni düzenleme
yapılıncaya kadar eğitim ve öğretimlerini
mevcut mevzuat hükümlerine göre sürdü
rürler.
GEÇİCİ MADDE 17. — Denizcilik
Yüksekokulunda görevli öğretmenler ile
sözleşmeli öğretim elemanları (Silahlı
Kuvvetler personeli hariç) kadrolarıyla
birlikte öğretim görevlisi olarak İstanbul

GEÇİCİ MADDE 16. — Millî Sa
vunma Komisyonunun kabul ettiği Geçi
ci Madde 16 Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 17. — Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği Geçi
ci Madde 17 Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Hükümıetto Teklif Ettiği Metlin)

GEÇİCİ MADDE 16. — Denizcilik Yüksekokulunda görevli idarî personel kadrolarıyla birlikte İstanbul Teknik Üniversitesine intikal ederler.

GEÇİCİ MADDE 17^ — Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde Denizcilik Yüksek
okulu ihtiyaçları için 1986 yılında öngörülen ödeneklerden harcanmamış kısımlarını
Millî Savunma Bakanlığının .teklifi üzerine İstanbul Teiknifc Üniversitesi Bütçesinin
mevcut veya yeniden 'açılacak tertiplerine aktarmaya, kamu ıile ilgili malî düzenleme
leri yapmaya ve tedbirleri almaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 18. — 2809 sayılı Kanunun Geçidi 10 uncu maddesi hükümleri
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde Denizcilik Yüksekokulu
Öğretim elemanlarına da uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 19. — Denizciifc Yüksekokulundan ilişiği kesilen öğrendiler
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaatları halinde
25.12.1985 tarihli ve 3248 ısayık Kanun hükümlerinden, şartları taşımaları kaydıyla
yararlanırlar,

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Millî Eğitim Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

(Millî Savunma Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Teknik Üniversitesine intikal ederler ve
(L8.1993 tarihine kadar) yeniden görev
lendirilmelerine gerek olmaksızın görevle
rini sürdürürler. Bu süreden sonra 2547
sayılı Kanunun ilgili hükümlerine tabi
olurlar.
GEÇtCÎ MADDE 18. — Denizcilik
Yüksekokulunda görevli idarî personel
(Silahlı Kuvvetler personeli hariç) kadrolarıyla birlikte İstanbul Teknik Üniversi
tesine intikal ederler.

GEÇİCİ MADDE 18. — Millî Sa
vunma Komisyonunun kabul ettiği Geçi
ci Madde 18 Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir.

GEÇtCt MADDE 19. — Millî Savun
ma Bakanlığı bütçesinde Denizcilik Yük
sekokulu ihtiyaçları için 1988 yılında ön
görülen ödeneklerden harcanmamış kı
sımlarını 'Millî Savunma Bakanlığının tek
lifi üzerine istanbul Teknik Üniversitesi
bütçesinin mevcut veya yeniden açılacak
tertiplerine aktarmaya, kamu ile ilgili ma
lî düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri al
maya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili
dir.

GEÇİCİ MADDE 19. — Millî Sa
vunma Komisyonunun kabul ettiği Geçi
ci Madde 19 Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 20. — 2809 sayılı
Kanunun Geçici 10 uncu maddesi hü
kümleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren 5 yıl içinde Denizcilik
Yüksekokulu öğretim elemanlarına da uy
gulanır.

GEÇİCİ MADDE 20. — Millî Sa
vunma Komisyonunun kabul ettiği Geçi
ci Madde 20 Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 21. — Denizcilik
Yüksekokulundan ilişiği kesilen öğrenci
ler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içinde müracaatları halin
de 25:12.1985 tarihli ve 3248 sayılı Ka
nun hükümlerinden, şartları taşımaları
kaydıyla yararlanırlar.

GEÇİCİ MADDE 21. — Millî Sa
vunma Komisyonunun kabul ettiği Geçi
ci Madde 21 Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir.

Türküye Büyük Millet Meclisi
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(Hükümetin Telklf Ettiği Metin)

MADDE 3. — 18.8.1981 tarihli ve 2507 sayılı Denizcilik Yüksekokulu Kanunu
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe gire^

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Başbaikan V.
28.7.1986
î. Kaya Erdem
Devlet Balkanı
Devlet IBalk. - 'Başbakan Yrd.
K. Oksay
İ. Kaya Erdem
Devlet
'Balkanı
Devlet Bakanı
M. V.) Dinçerler
An M* Yılmaz
Devlet Ba'kanı
Devlet Saikanı
JVİ, T, Titiz
A. Tenekeci
Adalet ıBalkainıı
Devlet Balkanı
Af. N. Eldem
A* Karaevli
İçiişterö Balkanı
Milî 'Savunımıa Bakanı
y., Akbulut
Z. Yavuztürh
Maliyle ve Gülmırtük Bakamı
Dışişleri Bakanı
A. K.ı Alptemoçin
V.) Halefoğlu
Bayındırlık
ve îsk&n Baklanı
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baikani
U & Giray
M. Emiroğlu
Ulaştırma Bakanı V.
Sağlık ve (Sosyal Yardım Bakanı
A.\ K. Alptemoçin
M. Aydın
Çalışma ve Sosyal Guvenlk Baklanı
Tarım Orman ve KöylşHarİ BlalkaJnz
M.ı Kalemli
H. i?., Doğan
Enerji ve Tabi Klay. Balkanı K
Şamayı ve Ticaret Baikaınn
S.: N* Türel
H, C. Aral
Klültlür ve Turizm Baklanı
M. M., Taşçıoğlu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Millî Savunma Komisyonunun
Kabul Ettiğü Metin)

(Millî Eğitim Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

GEÇİCİ MADDE 22. — Denizcilik
Yüksekokulunun İstanbul Teknik Üniver
sitesine devir-teslim işlemleri, Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihteki eğitim - öğre
tim yılının bitimini müteakip yeni eğitim öğretim yılı başlamadan yapılır.

GEÇİCİ MADDE 22. — Millî Sa
vunma Komisyonunun kabul ettiği Geçi
ci Madde 22 Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Millî Savunma Ko
misyonunun kabul ettiği metin Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

MADDE 4. — Millî Savunma Ko
misyonunun kabul ettiği metin Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Tasarının 5 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

MADDE 5. — Millî Savunma Ko
misyonunun kabul ettiği metin Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Dönem : 18

Yasama Yılı : 1

T. B. M. M.

(S. Sayısı : 78)

21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta*
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu ( 1 / 4 4 8 )

T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı: K. K, Gn. Md. 07/101 -2154/02261

9.5.1988

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca
24.4.1988 tarihinde kararlaştırılan «21.6.1927 Tarihti ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederini.
Turgut özal
Başbakan

GENEL GEREKÇE
1111 sayılı Askerlik Kanununa 2299 sayılı Kanunla eklenen ve daha sonra 2539 ve
3031 sayılı kanunlarla değiştirilen ek 1 inci madde ile getirilen dövizle askerlik sistemi
nin, günün değişen ve gelişen şartları karşısında yeniden düzenlenmesi zorunlu hale
gelmiştir.
Bir yandan Türk Parasının yabancı ülke paraları karşısındaki değerinin değişmesi,
diğer taraftan 1111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde 3081 sayılı Kanunla yapılan
değişiklikle getirilen bedelli askerlikteki bedel miktarının azlığı, dövizle askerlikten
yararlanacak yükümlüler arasında yakınmalara yol açmıştır.
Belirtilen nedenlerle dövizli askerlikte uygulanan bedel miktarının 14 818 Batı
Alman Markından 10 000 Batı Alman Markıma indirilmesi maksadıyla tasarı hazır
lanmıştır.

—2 —
MADDE GEREKÇELERİ
İMadde 1. — Tasarının bu maddesi ile ll'll sayılı Askerlik Kanununun ek 1 inci
maddesinde değişiklik yapılarak oturma ve çalışma iznine sahip olarak en az bir yıli
süre ile yabancı bir ülıkedb işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek veya sa
natı icra etmek üzere bulunan yükümlülerin iıki aylık temdi askerlik eğitimini yapma
ları ve 10 000 Batı Alman Markı veya karşılığı olan yabancıt ülke parasını 32 yaşını
famamiladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri halinde vatan ödevini yerine getirmiş
sayılacakları belirtilmiştir.
'Maddede, ödenecek yabancı ülke para cinsleri sınırlı tutulmuş, yönetmelikte be
lirtilen para cinslerinden ödeme esas alınarak, yükümlünün bulunduğu yabancı ülike
parasının «uluslararası para piyasasında diğer paralara serbestçe çevrilebilir» paraflar
dan olması halinde ödenecek paranın nıliktarının her ımalî yılbaşında o malî yılba-'
şındalki çapraz kurlar esas alınarak Millî Savunma Bakanlığınca tespit edileceği
hükime bağlanmış; sık sık kanun değişikliğine başvurulmaması İçin Ödenecek para
^miktarım bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar eksiltmeye Bakanlar Ku
rulu yetkili kılınmıştır.
İMadde 2. — Ek 2 nci maddede değişiklik yapılarak, dövizli askerlikten elde
edilen yabancı paraların; bütçeye gelir kaydedildiği tarihle Millî Savunma Bakanlığın
ca kullanılacağı tarih arasındaki kur farklarından etkilenmesini önlemek ve aynen
ku^lanımiasını sağlamak amacıyla T.C. Merkez Bankasında Milî Savunma Bakanlığı
adına açılacak özel döviz hesabına Batı Alman Markı olarak kaydedileceği vurgulan
mış, ayrıca paranın sarf şekli açıklanmıştır.
•Madde 3. — Eklenen Geçici 24 üncü madde ile, ek 1 inci madde hükümlerin
den yariarlanıp ödemelere başlamış, fakat iki aylık temel askerlik eğitimine başlama
mış olan yükümlülülerin de lehe olan yeni hükümden faydalanabilmeleri amaçlanmış
ve 10 000 Batı Alman tMarkı veya karşılığı kadar yabancı ülke parasından fazla
ödemiş olanlara bu miktarım üstünde kalan yabancı ülke parasının ödeme tarihindeki
resmî kur üzerinden karşılığının Türk 'Lirası olarak iade edilmesi; bu meblağdan az
ödemiş olanların ise noksan ödedikleri kısmı 32 yaşını doldurdukları yılın sonuna
kadar tamamlamaları hükme bağlanmıştır.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ek 1 inci madde hükümlerinden yararlanarak,
iki aylık temel askerlik eğitimine başlamış veya bu eğitimi tamamlamış olanlara ise,
10 000 Batı Alman Markı veya karşılığı yabancı ülke parasından fazla ödemiş olsalar
dahi herhangi bir iadenin yapılmayacağır bunların eksik ödemeleri varsa 32 yaşını
tamamladıkları yılın sonuna kadar noksan ödemıellerini tamamlayacakları belirtilmiş
tir,
Eklenen Geçici 25 inci maddede, dövizli askerlikle ilgili önceki luygıiamatara
açıklık getirmek amacıyla, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce dövizli askerlikten
yararlananlara 11 İH sayılı Kanuna 3031' sayılı Kanunla eklenen dövizli askerliklle ilgili
madde hükümlerinin tatbik edileceği belirtilmiştir.
(Madde 4. — Yürürlükle ilgilidir.
Madde 5. — Yürütme ile ilgilidir.
Türkrye Büyük Millet Meclisi
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TÜRKİYE IBÜYİÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
2L6.1927 tarihli ve 1,111 sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 25.5Jİ988 tarihli 6 ncı Birleş'iminide illgil'i Mil
lî Savunma .ve 'Maliye ve Gümrük Bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü.
Tasarının: gerekçesinde de kısaca arz ve izah edildiği üzere, yurt dışında en az
1 yıl ısüre ile oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi veya işveren sıfatıyla ve
ya herhangi bir meslek veya sanatı icra eUmek üzere bulunan ve 1111 veya -1076 sa
yılı kanunlara taıbi yükümlüler, 20.3.1980 yılında çıkarılan 1299 sayılı Kanun hü
kümlerine göre 1.3.1980 tarihinde 600 000 Türk Lirasının karşılığı olan 14 8,18.47
Alman Markını peşin veya 32 yaşım sonuna kadar eşit taksitlerle ödemek ve 2 aylık
temel askerlik eğitimlerini yapmak şartıyla vatan hizmetini yerine getirmiş sayılmak
tadırlar.
14 818.47 Alman Markının bugünkü kura göre Türk Parası karşılığı 11 369 110
TL."dir. Bedelli askerlikte bedel miktarı ise 2 500 000 TL. olup her iki yükümlüler
taraşımda (büyük fark bulunmaları haklı tepkilere, yakınmalara sebebiyet vermektedir.
Bu mahzuru kısmen gidermek, dövizle askerlik sisteminin günün gelişen ve değişen
şartları karşısında yeniden düzenlemek maksadıyla hazırlanan tasarımın tümü Ko
misyonumuzca prensip olarak kaibul edildikten sonra maddelerim müzakeresine ge
çilmiştir.
Tasarının 1 indi maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştlir.
Tasarının 2 nei maddesinin ikinci fıkrasında (Genelkurmay Başkanlığı tarafım
dan tespit edilecek öncelikler doğrultusunda) ibaresi çıkarılmış, ayrıca yürürlükteki
metinde de olduğu ıgüb'i sarfedilemeyen ödeneklerin gelecek yıllarda da sarfedilöbilmesi için ikinci fıkrada bazı değişiklikler yapılmış ve 2 nci madde hu şekliyle Ko
misyonumuzca kaibul edilmiştir.
Tasarının 3 üncü maddesi ile lılll sayılı Kanuna 24 ve 25 inci Geçici Madde
ler ilave edilmek istenmektedir. Ancak, llıl 1 sayılı Kanunun geçici madde sayısı 24'
tür. 24 üncü ıgeçioi madde aslında 303 sayılı Kanunla İ l l i sayılı Kanuna numara• ısız olarak eklenmiştir. 291 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile numara teselsül
ettirilmiş ve böylece geçici madde 24 olmuştur. Bu nedenle geçici madde numaraıları bir atlayarak 25 ve 26 olarak düzeltilmiş ve 3 üncü madde hu şekliyle KJomiısyonutmuzca kaibul edıilmliştJir.
Tasarının yürürlük ve yürütlme maddeleri olan 4 ve 5 inci maddeler Komisyo
numuzca aynen kaibul edilmiştir,
Türkiye Büyük Millet Mecisi
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lığa saygı ile sunulur.

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

Başkan
Recep O. Ergun
Kayseri

Sözcü
Burhan Cahit Gündüz
İzmir

Kâtip
tehmet Gürbüz Şakranlı
Manisa

Üye
Kâzım Ulusoy
Amasya

Üye
Rifat Diker
Ankara

Üye
Abdullah Cengiz Dağyar
Antalya

Üye
Mustafa Bozkurt
Aydın

Üye
Hilmi Ziya Postacı
Aydın
Karşı görüşüm ektedir.

Üye
İsmet Tavgaç
Bursa

Üye
Sabahattin Araş
Erzurum

Üye
Rüştü Kâzım Yücelen
îçel

Üye
İsmail Dayı
Balıkesir

Üye
Ramiz Sevinç
îzmir

Üye
Ali Şahin
Kahramanmaraş
imzada bulunamadı,
Üye
Hasan Zengin
Manisa
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KARŞI OY YAZISI
Bu taparı ile yurt dışındaki yükümlülerimize bedel ödeyerek kısa sürede askerlik
yapabilme sağlanmaktadır.
Yurt içindeki yükümlülerimize de bedel karşılığı kısa süre uygulanabilir. Yabancı
para DM olarak alındığında ve değişik hali ile bile de arada büyük fark vardır.
Bütün bunlardan önemlisi bir bedel ödeyerek askerlik hizmetinin kısaltılması; bu
hizmetin yapılmasını varlıklı olan ve olamayanlar arasında farklılık getirmektedir.
Bu konuda karşı görüşüm nedeni ile; tasarı üzerinde karşı görüşüm saklıdır.
Hilmi Ziya Postacı
Aydın Milletvekili
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı
MADDE İ. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci, ikin
ci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Oturma veya çalışma iznine sahip lolaınaik, en az bir yıl süre ile yabancı bir ül
kede, işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek veya sanatı icra etmek üzere bu
lunan, 1111 saynlı Askerlik Kanunu 'ile 1076 sayılı Yıedıaksubay ve Yedek Askerî Me
murlar Kanununa tabi yükümlüler, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağ
lı bulundukları konsolosluklar aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları halinde,
10 000 Batı Alman Markı veya karşılığı kadar yönetmelikte 'belirtilecek yabancı ülke
parasını, başvuru tarihinden başlayarak 32 yaşım tamamladıkları yılın sonuna kadar
ödemeleri ve iki aylık temel askerlik eğitimine tabi tutulmaları suretiyle, vatan ödevini
yerine getirmiş sayılırlar.
Ödömdler, yönetmelikte belirtilen para cinsinden ve 10 000 Batı Alman Markının
karşılığı olmak kaydı ile, yükümlünün bulunduğu ülkenin parası ile yapılır. Alman
Markı dışında olup da uluslararası para piyasalarında diğer paralara serbestçe çev^
rilebilir olan paraların mitkarı ise her malî yılbaşında o malî yılbaşındaki çapraz kur
lar esas alınarak Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunur.
Yukarıda belirtilen döviz miktarını yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar
artırmaya Balkanlar Kurulu yetkilidir.»
MADDE 2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 2 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
«Ek Madde 2 . — Yurt dışında çalışan askerlik yükümlülerinin yabancı ülke pa
rası üzerinden yaptıkları ödemeler, T. C. Merkez Bankasında Millî Savunma Bakan
lığı adına açılacak özel döviz hesabına Batı Alman Markı olarak kaydedilir.
Özel döviz hesabına kaydedilen bu dövizler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı
bulunan silah ve malzemenin tedariki ve yurt savunmasına destek sağlayan yatırım
ları karşılamak amacıyla Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek öncelik
ler doğrultusunda, Millî Savunma Bakanlığının vereceği talimata uygun olarak T. C.
Merkez Bankasınca Türk Lirası nakdî 'aranmaksızın bekletilmeden transfer edilir.
Transfer edilen miktardan kesin harcamaya dönüşen kısmı gider belgelerine dayanıla
rak transfer tadhindöki döviz alış kuru üzerinden ilgili 'bütçeye gelir, ödenek ve gider
kaydolunur. Bu amaçla, 'Maliye ve Gümrük Bakanlığı ilgili bütçelerde tertip açmaya
yetkilidir.»
MADDE 3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici maddeler ek
lenmiştir.
«GEÇİCİ 'MADDE 24. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, ek 1 inci madde
hükmü gereğince iki aylık temel! askerlik eğitimine başlamamış olanlardan 10 000
Batı Alman Markından veya karşılığı yabancı ülke parasından fazla ödemiş olan
lara, bu miktarın üstünde kalan yabancı ülke parası ödeme tarihindeki resmî kur üzeTürkiye Büyük Millet Meclisi
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MttİLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
21.6,1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul ediim'iştir.

MADDE 2, — 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 2 noi maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Ek Madde 2. — Yurt dışında çalışan askerlik yükümlülerinin yabancı ülke parası
üzer-nden yaptıkları ödemeler, T.C. Merkez Bankasında Millî Savunma Bakanlığı adına
açılacak özel döviz hesabına Batı Alman Markı olarak kaydedilir.
Özel döviz hesabına kaydedilen bu dövizler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin''ihtiyacı bu
lunan silah ve malzemenin 'tedariki ve yurt savunmasına destek sağlayan yatırımları
karşılamak amacıyla, Millî Savunma Bakanlığının vereceği talimata uygun alarak T.C.
Merkez Bankasınca 'bekletilmeden transfer edilir. Transfer edilen miktardan kesin har
camaya dönüşen, kısmı gider belgelerine dayanılarak transfer tarihindeki döviz alış kuru
üzerinden ilgili bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydolunur. Bu amaçla ilgili bütçelerde
tertip açmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklen
miştir.
GEÇİCİ MADDE 25. — Tasarının Geçici Madde 24'ü Geçici Madde 25 olarak
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet. Meclisi
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
ilimden Türk Lirası olarak iade edilir. Bu miktarın tamamını ödememiş olanlar ise,
geri kalan kısmını 32 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tamamlarlar.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ek 1 inci madde hükmü gereğince 2 aylık
temel askerlik eğitimine başlamış veya 'bu eğitimi tamamlamış olanlardan 10 000
Batı Alman Markının üstündeki miktar karşılığı kadar yabancı ülke parasını ödemiş
olanlara geri ödeme yapıiamıaz. Ancak, bu miktarın altında ödeme yapanlar noksan
ödemelerimi 32 yaşını doldurdukları yıılın sonuna kadar .tamamlarlar.
GEÇlCt MADDE 25. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, ek 1 inci
madde Ihükmıünden yararlanarak temel askerlik eğitimline başlamış veya bu eğitimini
tamamlamış olıan yükümlüler hakkında 1111 sayılı 'Kanunun 3031 sayılı Kanunla
değişik ilgili takümlerâııiın uygulanmasınla devam edilıir.»
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. •
24 . 4

Başbakan
T. Özcd
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
İ. K. Erdem
Devlet Bakanı
A. Tenekeci
Devlet Bakanı V.
M. Yazar
Devlet Bakanı
A. Kahveci

Devlet Bakam
K. Oksay
Devlet Bakanı
V. Atasoy
Devlet Bakanı
Y. Bozkurt Özal
Devlet Bakanı
M. Yazar
Devlet Bakanı
İV*. Kitapçı
Millî Savunma Bakanı
E. Vuralhan

Devlet Bakanı
C. Çiçek
Adalet Bakanı
M. O. Sungurlu
içişleri Bakanı
M. Kalemli
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. K. Alptemoçin
Bayındırlık ve iskân Bakanı
/. S. Giray
Ulaştırma Bakanı
E. Pakdemirli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
/. Aykut
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam
F.. Kurt

1988

Dışişleri Bakanı
A. M. Yılmaz
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam
H. C. Güzel
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
B. Akarcalı
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
' H. H. Doğan
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Ş. Yürür
Kültür ve Turizm Bakam
M. T. Titiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Etöfciği Metin)

GEÇİCİ MADDE 26. — Tasarının Geçici Madde 25'i Geçici Madde 26 olarak
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir
MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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