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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. 

II. 

III. 

— GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— GELEN KÂĞITLAR 

— YOKLAMA 

Sayfa 
438:439 

439:440 

440 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 440 

440 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — İzmir Milletvekili Durcan Emirba-

yerlin, petrolün ekonomideki önemi ve petrol 
fiyatlarındaki düşüş karşısında hükümetin tu
tumu konusunda gündem dışı konuşması 440:441 

2. — Uşak Milletvekili Yusuf Demirin, 
Millî Eğitimdeki öğretmen sınavları konusun
da gündem dışı konuşması 441:442 

3. — Adana Milletvekilli Metin Üstüne!' 
im, pamuk üreticilerinin içine düştükleri malî 
sıkımtıiliar konusunda gündem dışı konuşması 442:443 

B) Tezkereler ve Önergeler 443 
1. — Ürdürole gıJdleöelk dlan Devlet Bâ  

kanı M. Vehbi Dinçerlertn dönüşüne kadar 
Devlet -Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet 
Karaevlİ'nin vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/991) 443:444 

2. — Irak'a gfMecek olan Başbakan Turgut 
özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'in vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/992) 

3. — Irak'a giderek olan Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin*in 
dönüşüne kadar Maliye ve Gümrük Bakan
lığına, Sanayii ve Ticaret Bakanı Hüseyin 
Cahit Aral'ın vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/993) 

Sayfa 

444 

444 

4. — Bazı milletvekillerine izin verilmesi
ne dair Başkanlık tezkeresi (3/989) 444:445 

5. — İstanbul Milletvekili Kemali özer'e 
ödenek ve yolluğunun verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi (3/990) 445 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakür 
öğünç ve 6 Arkadaşının, 5.5.1983 Tarih ve 
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Kanununun 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 
29, 37, 38, 43, 48, 53 üncü Maddelerinin De
ğiştirilmesini öngören Kanun Teklifinin doğ-
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Sayfa 
rudan doğruya gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (2/244, 4/198) 445:447 

7. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, (6/661) (6/662) numaralı sözlü sorularını 
geri aldığına dair önergesi (4/197) 447 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 448 

Sayfa 
10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Uçak SerVisi A.Ş.'ndek'i bazı 
yöneticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yap
tıkları iddiasına iilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/576) 449 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
banitoğlu'nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Mer
kezi yapımının üıstlenil'iış'ine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 449 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, inşaat ve tesisat malzemeleri 
fiyatlarının kontrolüne ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 449* 

13. — 'Kayseri Milletvekili Mehmet üner' 
in, Üsküdar - Eminönü seferini yapan Şehit 
Karaioğlanoğlu Vapurundaki intihar olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) 449 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum - Kars deprem konut
larının kesinbesabına ait bazı bilgilere ilişlkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/640) 449! 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gellir ve giderlerine ilişlkin Sanayi 
ve Ticaret (Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/641) 449! 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Organize Sanayi (Bölgeleri Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerinle 
ilişkin Sanayi ve Ticaret ©akanından sözlü 
soru önergesi (6/642) 449! 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Küçük Sanat Kooperatiflerini Ge
liştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine iliş/kin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) 450 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/644) 450 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İş
letme Kredisi Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine İilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözü soru önergesi (6/645) 450 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 448,483 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 448 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki bir te
cavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin yap
tığı açıklamaya iilişkin İçişleri (Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/501) 448 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri 
Üzel'in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir 
tarafından yabancı yayın ajanslarına politik 
demeç verildiği .iddiasına ilişlkin Başbakandan 
sözlü soru önergesli (6/544) 448 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, danışmanlık için yabancı firmalarla 
anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/622) 448 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahrnan 
Demirtaş'ın, Hatay İli Çiftçilerinin Ziraat 
Bankasına olan borçlarının ertelenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/623) 448 

6. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
İstanbul İBüyülkşöhir Belediyesinin deniz oto
büsleri ite yapacağı toplu taşımacılığa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/559) 448 

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Ankara, İstanbul, İzmir ve 'Bursa illerinde ya
pılacağı 'belirtilen toplu taşıma sistemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/560) 448 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya, Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalış
malarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/561) 448:449 

9. — Uşak Milletvekili Yusuf Demıir'in, 
Uşak İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tü
tün ekimine izin verilmemesünin nedenine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/567) 449 

— 434 — 
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Sayfa 
20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Ardcan'ın, Halik Girişimlerini Destekleme Fo-
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesii (6/646) 450 

21. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yılla
rı gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret'Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 450 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderleriine ilişkin Sanayi ve Tica
ret (Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 450 

23. — Denizli Milletvekili Halil İbra
him Şahin'in, Muğla İli Merkez Jandarma 
Karakolunda bazı vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/587) 450 

24. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya Valisinin bir açık hava toplantısında 
halka «imparator» olarak takdim edilmesine 
ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesii (6/5189) 450 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun si
gorta primi alacaklarına ilişkin sözlü sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mus
tafa Kalemli'nin cevabı (6/649) 450:452 

26. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, MC Donakfs Firmasınca üreti
len hamburgerlterin yurdumuzda satılması 
için teşebbüste bulunulup bulunulmadığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/650) 452 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 
yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/651) 452 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/652) 452 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Balkanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/653) 452 

ı Sayfa 
30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/654) 453 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Camilerini Yaptıracak Köylere 
Yapılacak Malzeme ve Yardım Fonu'nun 

1 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) 453 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
I Arıkan'ın, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu'nun 
İ 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 

Bayındırlık ve Mân Bakanından, sözlü soru 
önergesi (6/656) 453 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Geri Kalmış Yöreler Halik Konutu 
Yapım Fonu'nun 1984 - 1985 yılları geför ve 
giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/657) 453 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Devlet Lojmanları Yapım Fonu' 
nun 1984 - 1985 yıları gelir ve giderlerine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/658) 453 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yıl-

j lan gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 453 

I 36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
I Arıkan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 

yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 

I önergesi' (6/660) 453 

37. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
' lar'ın, bazı illerdeki vatandaşlara polis ve 
i jandarma tarafından baskı yapıldığı iddiasına 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/661) 453 

I 38. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, karafcollardaki şüpheli ölüm olay
larıyla igllii olarak yapılan soruşturmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/662) 453 

39. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu' 
nun, hampetrol alımlarına ilişkin Başbakan-

l dan sözlü soru önergesi (6/595) 453 
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40. — istanbul Milletvekili Günseli öz-

kaya'nın Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına iilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/596) 453 

41. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir̂ iın, Diyarlbakrr Cezaevinde meydana gelen 
ölüm olaylarına ilişkin Adalet «Bakanından 
sözlü soru önergesi 1(16/597) 453 

42. — Diyarbalkır Milletvekili Kadir Narin' 
lin, bazı vatandaşların işkence sonucunda sa
kat kaldığı ve öldüğü (iddialarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 453 

43. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
m, Ayvalik - Midilli arasındaki yük ve yolcu 
taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı iddiasına lilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi ı(6/601) 453:454 

44. — Kütahya Milletvekilli Aıbdurrah-
man Necati KaraVnın, Suriye'de okutulan bir 
ders kitabına ve Suriye sınırları içinde vatan
daşlarımıza ait tapulu arazilerin bedellerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (16/602) 454 

45. — Adana Milletvekilli Metlin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işlieri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 454 

46. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişi
lerce parsellendiği iddiasına (ilişkin Tarım Or
man ve KÖyişileri (Bakanından siözlü soru 
önergesi' (6/609) 454 

47. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır ilinde işkence sonucu mey
danla geldiği iddia ©dilen İlki ölüm olayına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 454 

48. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın, Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görev
lerinden uzaklaştırılan kamu görevlilerine iliş
kin Başbakandan sözlü >sıoru önergesi (6/611) 454 

49. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun Harran Ovasıyla ilgili olarak 
Bakanlık sözcüsünce verildiği iddia edilen be
yanata ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/612) 454 

50. — Samsun Milletvekilli Hasan Altay'm, 
Aşağı Yeşlilırmak Ovası sulama projesine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/613) 

51. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun ili Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 

52. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, 
Samsun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/615) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılma
yacağına İlişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

54. — Konya Milletvekili- Salim Erel'in, 
dış ülkelerden aldığımız hampetrolün fiyatına 
ve taşıtma ücretine (ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/620) 

55. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/621) 

56. — Adana Milletvekilli Nuri Korkmaz' 
m, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal krediye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 

57. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, İstanbul Hindeki vatandaşların su ve su 
parası sorunlarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/626) 

58. — İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker' 
İn, İstanbul irindeki hazı belediyelerin semt 
ve mahalle pazarlarını kaldırma kanarı aldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri İBalkanınıdan sözlü so
ru önergesi (6/627) 

59. — Konya Milletvekili Saıbri Irtmaık'ın, 
Londra büyükelçimizlin blir İngiliz milletve
kiline Barış Demeği davasıyla ilgili mektup 
yazdığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/628) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan iBayezitfin, 28.2.1986 tarihinde ya-

Sayfa 

454 

454 

455 

455 

455 

455 

455 

455 

455 

455 
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vınlanan «İcraatın İçinden» programındaki bir 
beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi 1(6/629) 455:456 

âl. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus 
©aihçecfnin, konut kredisinden faydalanan va
tandaşların korunması için alman tedbirlere 
illişklin Bayındırlık; ve İskân ©akanından söz
lü soru önergesi (6/630) 456 

62. — Tokat MiılletvekiM Enver özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 456 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 483 
1. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut 

Arılkan'ın, Müşterek Traflilk Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7/853) 483:486 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 
Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin sorusu ve İçişleri Balkanı Yıldı
rım Akbulut'un yazılı cevabı (7/854) 486:489 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arılkan'ın, Mahallî İdareler Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve güderlerine ilişiklin sorusu 
ve İçişleri Balkanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7/857) 489:493 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikrli Sağlar' 
in, işkence ile ilgili bazı iddialara ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un ya
zılı cevabı (7/874) 494:495 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, 11 İdaresi Kanununu yeniden düzen
leme çalışmalarına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/906) 495 

6. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Kırşehir İlinde bazı gazete ve mec
muaların mahkeme kararı olmadan toplatıl-
dığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri İBakanı 
Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/919) 495:497 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmli Nalbant-
oğlu'nun, belediye hizmetlerine ilişkin sorusu 
ve İçişleri Balkanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7/924) 497:498 

8. — Trabzon Milletvekili Mehmet Kara' 
nın, yüksekokul mezunu öğretmenlerin lisans 

Sayfa 
tamamlama eğitimine ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor İBakanı Metin Emiroğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/958) 498:499 

9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, kasaba düzenlemesi ve kamulaştırma ile 
ilgili dosyalar hakkında yapılan işlemlere liliş-
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı is
mail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/971) 495 

10. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, T. C. Turizm Bankası A. §. Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/996) 499:502 

11. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis 
edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1012) 502:503i 

12. — İstanbul Milletvekilli Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis 
edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Kültür 
ve Turizm İBakanı Mehmet Mükerrem Taşçı
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1022) 503:505 

13. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Meh
met Mükerrem Taşçıoğlu'nun yazılı cevabı 
1(7/1034) 505:506 

14. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis 
edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Tür
kiye IBüyük Millet Meclisi 'Baş/kanı Necmettin 
Karaduman'ın yazılı cevabı (7/1047) 506 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 456 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 
22.4.1983 Tarih ve 21820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanunu, 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Tarih ve 
2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
'Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve IBu Ka
nunlara Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Reşit 
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Sayfa 
Ülker ve 20 Arkadaşının Yabancı Ülkelerde 
Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kullanma
larını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütüklerine İlişkin Yasanın -Değiştirilmesine 
Dair Yasa önerisi; Antalya Milletvekili Aydın 
Güven Gürkan ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 
Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Ka
nununun ıBazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Coş
kun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te toplanarak 
iki oturum yaptı. 

Romanya Mlillet Meclisi Başkanının daveti üzeri
ne Romanya'ya gidecek olan TBMM Başkanına re
fakat edecek üyeler için ANAP ve MDP grupları
nın gösterdiği adaylara ilişkin Başkanlık tezkeresi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığınca yapılan yabancı dil sı
navına lillişkin (6/619) (Başbakandan sözlü sorusuna 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay cevap verdi; soru sa
hibi de cevaba karşı görüşünü açıkladı. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/501), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantpğlu'nun 

(6/622), (6/576), ,(6/580), 
Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun (6/595), 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/601), 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/626), 

(6/627) 
Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın (6/628), 
Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'nin 

(6/630), 

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli olduk
larından; 

'Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in 
(6/544), 

Konya Milletvekili Salim Ererin {6/559), (6/560), 
(6/561), (6/589), 

Sayfa 
Altay'ın 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenme-
sline Dair Kanun Teklifi; Antalya Milletve
kili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arkadaşının 
24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme-
ısine Dair Kanun Teklifi ile Adalet ve Anaya
sa 'komisyonları raporları (2/302, 2/308, 2/311, 
2/312, 2/313) (S. Sayısı : 413) 456:483 

Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/567), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/581), 
İstanbul Milletvekilli Günseli özkaya'nm (6/596), 
Adana Milletvekili Metin Üstün el'in (6/607), 
Şanlıurfa Milletvekilli Vecihi Ataklı'nın (6/611), 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/613), 

(6/614), 1(6/615), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/624), 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-

yezit'in (6/629), 

Sözlü sioru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından; 

Hatay Milletvekili Afodurrahman Demirtaş'ın 
(6/623), 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in (6/587), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610), 

Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Kara' 
a'nın (6/602), 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun (6/612), 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıglil'in (6/616), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in (6/597), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/609), 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in (6/621), 
Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Konya Milletvekilli Salim Erel'in (6/620) sözlü 
soru önergesi, soru sahibinin aynı birleşimde görü
şülmüş başka sorusu bulunduğundan; 

Ertelendiler. 

22.4.1983 Tarafa ve 2820 sayılı Siyasî Partüler 
Kanunu, 26.4.1961 Tarih ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile 10.6.1983 Tarih ve 2839 sayılı Milletve
kili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve IBu Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 
2/313) (S. Sayısı : 413) yeni 4 ve 8 inci maddeler 
ilave olunarak, 20 nci maddesine kadar kabul edil
di. 

Teklif 
1. — Ankara Milletvekili İsmail Sarühan'ın; 5434 

Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci Maddesine IBir Fıkra Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi (2/323) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa gel'iş tarihi : 20.3.1986) 

Tezkere 
1. — İstanbul Milletvekilli Sabit Batumlu'nun Ya

sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/987) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.3.1986) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin

göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı iddia 
edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/635) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.3.1986) 

2. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova - Erzurum Karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.3.1986) 

3. — Kütalhya Milletvekili Abdurrafaman Necati 
Kara'a'nın, Bingöl Hindeki Elektrifikasyon çalışma
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/637) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.3.1986) 
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Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve Kon
ya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, görüşülmekte 
olan kanun teklifinin müzakerelerinin uzaması sebe
biyle sabaha kadar bitmeyeceğa anlaşıldığından, Ge
nel Kurulca yeni bir karar alınarak saat 24.00'te bir
leşime son verilmesi hakkındaki önergeleri kabul edi
lerek, 25 Mart 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 23^55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Sabahattin Eryurt 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adıyaman Kayseri 

Arif Ağaoğlu Mehmet Üner 

4. — Uşak Milletvekili Yusuf Demirin, tapulama 
çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/638) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.3.1986) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Türkiye 

Diyanet Vakfı'nın 1984 - 1985 yıllarındaki gelirlerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1048) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.3.1986) 

25 . 3 . 1986 Sah 

Tasarı 
1. — Yedi Kişiye Vatanî Hizmet Tertibinden Ay

lık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı (1/750) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (/Başkanlığa geliş tari
hi : 24.3.1986) 

Rapor 
1. — Sinop Milletvekili Barış Can ve 90 Arkada

şının, 13.5.1971 Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa; Millî Savunma (İçişleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları mütalaaları) ve Ada
let komisyonları raporları (2/187) (S. Sayısı : 419) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1986) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Bin

göl İlinde tütün ekiminin yaygınlaştırılmasına ilişkin 

n. — GELEN KAĞITLAR 
24 . 3 . 1986 Pazartesi 
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Malye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/663) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.3.1986) 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl ilindeki Et ve Balık Kombinası ile. Çimento 

•• ' ı ı l i 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin Genel Kurul salo
nunda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini ri
ca ediyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, pet

rolün ekonomideki önemi ve petrol fiyatlarındaki dü
şüş karşısında hükümetin tutumu konusunca gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Üç arkadaşıma gündem dışı söz ve
receğim. 

tik sözü, petrol fiyatlarındaki düşüş karşısında hü
kümetin tutumu, tenkit ve uyarı konularında İzmir 
Milletvekili Durcan Emirbayer'e veriyorum. 

Buyurun Sayın Emirbayer. (SHP sıralarından al
kışlar) 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; son günlerde Türk bası
nının gündeminden çıkmayan ve vatandaşı da büyük 
ölçüde etkileyen petrol konusu üzerinde konuşmak 
üzere söz aldım. 

Fabrikası inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/664) ^Başkanlığa geliş tarihi : 24.3.1986) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlü'nun, bölücü olaylara ıkarşı alınacak önlemlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.3.1986) 

(Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'a ka
dar yoklama yapıldı. 

BAŞKAN — Yeterli çoğunluk vardır; görüşme
lere başlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, petrolün, dünya kamuoyunu 
ne kadar ilgilendirdiği malumlarınızdır. Petrol ve do
ğal kaynakların, şüphesiz, stratejik etkinliği olduğu 
kadar, ulusların kalkınmaları için de son derece ya
şamsal etkinliği vardır. Ülkeler bu nedenle, uluslar
arası tekellerin ekonomik ve siyasal baskılarından 
kurtulma yollarını aramaktadırlar. Günümüzde sür
dürülen soğuk savaşların nedenleri, dünya kamuoyu
na sunulanın tam tersidir. Aslında bunun altında, ge
lişmiş ülkelerin çıkar hesapları yatmaktadır. Petrol ve 
diğer stratejik kaynakların paylaşılması kontrol al
tına alınmalıdır. 

Görüyorsunuz ki, Sayın özal Hükümeti, son de
rece önemli olan ekonomik olaylarda olduğu gibi, 
petrol fiyatlarındaki düşüşü de âdeta görmemezlikten 
gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, hampetrol fiyatlarının nasıl 
saptanacağı hususunda, 6326 sayılı Yasanın 112 nci 
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BİRİNCİ O T U R U M 
Açılma Saati : 15.00 

B A Ş K A N : Başkanvekili ö z e r Gürbüz 

K Â T İ P Ü Y E L E R : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAvŞKAN — Türk iye Büyük Millet Meclisinin 83 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — Y O K L A M A 

IV. — B A Ş K A N L I Ğ I N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R I 
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maddesinin ikinci fıkrası Bakanlar Kuruluna açık 
ve net bir şekilde kararname çıkarma yetkisi vermiş
tir. Hal böyle iken, hükümet ne yapmıştır?.. Tahmi
nen 2,5 yıldan bu yana hampetrol fiyatlarının Ba
kanlar Kurulu kararıyla saptanmaması yanında, ka
mu kuruluşlarıyla beraber yabancı petrol şirketleri, 
yaptıkları anlaşmalarla petrolü, OPEC fiyatlarının 
çok üstünde fiyatlarla, satın almışlardır. Bunun sonu
cunda Hazine, 1983 yılında 367 milyon dolar, 1984 
yılında 367 milyon dolar, 1985 yılında 353 milyon 
dolar olmak üzere, ceman 1 milyar 87 milyon dolar 
zarara sokulmuştur. Bugün döviz rezervlerinin, hü
kümetin iddia ettiği gibi, banka ve devlet kasaların
dan taşmadığı anlaşılmaktadır. Korkarız ki bu savur
ganlık Devleti tekrar 70 sente muhtaç etmesin... 

Sayın milletvekilleri, petrolün fiyatı 1986 yılı ba
şından itibaren sürekli düşmektedir. Gerek basın ta
rafından yazılan, gerekse muhalefetin bu kürsüden 
yapılan uyarılarına karşı özal Hükümeti kulağını ka
patmakta, vurdumduymazlığa âdeta prim vermekte
dir. 

Değerli milletvekilleri, komşumuz Yunanistan pet
rol fiyatlarını yüzde 20'ye kadar düşürmüş ve böyle
ce halkına ekonomik yönden rahatlatıcı tedbirler sağ
lamıştır. Bizde ise, Sayın Özal Hükümetinin petrol 
politikasındaki olumsuz etkileri neticesinde, halkımız 
yaşamında çile çeker duruma gelmiştir. Sayın özal, 
«Biz, ucuz bulduğumuz malı dışarıdan ithal ederiz» 

- demektedir. Her alanda olduğu gibi şimdi Yunan köy
lüsü, daha da ucuz ürün yetiştirme olanağına kavuş
muştur. Hükümet olarak siz tersini yapacaksınız, son
ra kalkıp böyle konuşacaksınız... Sayın hükümet, va
tandaş ot değildir, zamanı geldiğinde gereğini düşü
nür ve düşünüyor da. 

Sayın milletvekilleri, özdağlar olayının doğuşun
da ana neden şudur : 1980'li yıllardan önce yürür
lüğe konulan hampetrol ve navlun fiyatlarına ilişkin 
düzenlemelerin 16.12.1983 tarih ve 7508 sayılı Karar
name ile bir kısmı değiştirilmiş, bir kısmı da yürür
lükten kaldırılmıştır. Ortaya çıkan yasal boşluklar, 
Başbakanlıkça protokollarla düzenlenmesindendir. Alı
nan kararlardan Devlet Hazinesi çok büyük zarar
lara uğramıştır. Bu hükümetin politikası ne halktan 
yana, ne devletten yana ve ne de ulusal çıkarlarımız
dan yanadır. Sayın hükümet, sizden bunun hesabı 
mutlaka bir gün sorulur; çünkü Hazineyi zarara so
kanlar, mutlaka hesap vermelidirler. 

Sayın özal'ın, petrol fiyatlarındaki düşüşe karşı, 
«Bu da nereden çıktı?» dediğini sezer gibiyiz. Petrol 
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[ fiyatlarındaki hükümet politikasının halkımıza yük
lediği ağırlık sonucunda halkımız her alanda fakirleş
miştir. Halkımız artık size güvenmemektedir; Emir
dağ'da, Sarayköy'de, Menemen'de ve Gerze'de yapı-

I lan seçimlerde tavrını ortaya koymuştur. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Allah, Allah; size ne 

oluyor 
DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Değerli 

milletvekilleri, biz, her zaman olduğu gibi, tenkitle 
beraber uyarı görevimizi de yapıyoruz. 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Tasası 
I size mi düşüyor? 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Tasası 
vatandaşa düşüyor sayın milletvekili. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müda
hale etmeyin. 

Devam edin Sayın Emirbayer. 
DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — 1. Ham

petrol fiyatı kesin olarak, Petrol Yasasının 112 nci 
maddesinin ikinci fıkrasına göre Bakanlar Kurulu 
kararı ile saptanmalı ve yabancı rafineri şirketlerinin 
de bu fiyattan hampetrol ithal etmeleri zorlanmalı
dır. 

! 2. ithal hampetrol fiyatlarındaki ucuzlama, rafi
nerilerin gümrüksüz ürün çıkış fiyatlarına yansıtıl
malı, bu yapılamadığı takdirde ise, fonda istenen mik
tarda meblağ birikmeyeceğinden, rafinerilerin kâr 
marjları artırılmamalıdır. 

3. Yerli hampetrol fiyatları da, dış fiyatlara gö
re yeniden gözden geçirilmelidir. 

4. Navlun iç ve dış fiyatlan protokollarla değil, 
kararnamelerle saptanmalıdır. 

5. Akaryakıt fiyatları, petrolün bugünkü fiyatla
rı muvacehesinde mutlaka düşürülmelidir. 

Yukarıda saydığım tedbirler alınmaz ise, demir 
parmaklıklar arasında gençlik yıllarını geçirmeye ça
lışan ve sizin getirdiğiniz, getirmek istediğiniz sistem
den kaynaklanan özdağlar olaylarına benzer olayla
rı, yüce Meclisin gündeminde görmek doğal olacak
tır. 

Yüce Meclise teşekkür eder, saygılar sunanm. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emirbayer. 

2. — Uşak Milletvekili Yusuf Demirin, millî eği
timdeki öğretmen sınavları konusunda gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — İkinci sözü, öğretmen sınavları ko
nusunda Uşak Milletvekili Syaın Yusuf Demir'e ve-

J riyorum. 
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Buyurun Sayın Demir. (SHP sıralarından alkışlar) 
YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın Başkan, sayın 

arkadaşlarım; sözlerime başlamadan önce hepinizi 
saygılarımla selamlarım. 

Bugünkü gündem dışı konuşmamı, millî eğitimde
ki öğretmen sınavları hakkında ve bakanımız Sayın 
Metin Emiroğlu'nun bu soruna bir çözüm getirmesi 
için yapıyorum. 

Sayın arkadaşlarım ve sayın bakanım; Cumhuri
yetten önce olsun, Cumhuriyetimiz kurulduktan son
ra olsun, Türkiyemizde öğretmen okulunu bitiren ve 
diplomasını alan bir öğretmen tayin olmak için yıl
larca bekleyecek ve bir gün gelecek, hükümetimizin 
gönlü olacak, bir sınav açılacak, ikinci defa «öğret
men misin, değil misin?» diye tespit amacıyla bir sı
nava girecek; sonuçta da bir kısmına, «sen öğretmen 
olabilirsin» diğerlerine «olamazsın» diye bildirecek... 
«Sen öğretmen okulunu, eğitim enstitüsünü haksız ye
re bitirmişsin, rüşvetle not almışsın» der gibi; bir kıs
mı, öğretmen diplomasını hiçe savarcasına sokağa ata
caksın ve aynı zamanda kamuoyunu partizanlık, tor
pil denilen şeylerden kurtaracağım, diyeceksin... Şah
sen ben, bu tür haksızlıkların olduğuna inanmıyo
rum; ama vatandaş ister istemez bu duruma «Efen
dim, torpilliler kazandırıldı, rüşvet yedirenler kazandı
rıldı, iktidar milletvekillerinden tanıdığı ve adamı olan
lar sınavlarda kazandırıldı öğretmen oldular, bizim 
gibi garibanlar, diplomamız olduğu halde sokaklarda 
sürünüyoruz» demektedir. «Rüşveti, torpili ve dayısı 
olanlar» şeklinde, vatandaşta ister istemez devlete, 
hükümete ve parlamentoya güvensizlik duygusu be
lirecek, bundan da en azından hepimiz yara almış 
olacağız ve alıyoruz da. 

Sayın arkadaşlarım ve sayın bakanım; diploması
nı alan ve yıllardır bekleyen bu öğretmenlerimizin 
tayinlerinde sınav işini kesinlikle bırakalım. Eğer öğ
retmen olabileceğine dair bu devlet diploma verdiy
se, tereddüt etmeden tayinini yapalım; eski köye yeni 
âdet getirmeyelim. 

Sayın bakanımızdan bir hususta daha ricamız var; 
o da şudur : Her zaman tarafsızlığından şüphe etti
ğimiz güvenlik soruşturmalarıdır. Türk vatandaşı ol
duğuna ve öğretmen olabildiğine göre, soruşturmanın 
aylarca değil, beş on günde bitirilmesi için hükümet 
ve bakanlık kesin emir vermek suretiyle, güvenlik so
ruşturmalarında yenilik ve çabukluk getirsin. Zira, bu 
sınav işinde ve güvenlik soruşturmalarında - yuka

rıda söylediğim gibi - hükümet olsun, devlet olsun 
ve parlamento olsun, acı ama, gerçekten yara alıyo
ruz. 

Sayın bakanımızın bu durumlara bir çözüm geti
receği ümidiyle saygılar sunarım. (SHP ve MDP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
3. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, pamuk 

üreticilerinin içine düştükleri malî sıkıntılar konusun-
da gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Pamuk üreticilerinin içine düştük
leri malı sıkıntılar konusunda Adana Milletvekili Sa
yın Üstünel; buyurun efendim. 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 6.3.1986 tarihinde yaptığım 
gündem dışı konuşmamda, pamuk üreticilerinin içine 
düştüğü sıkıntıları dile getirerek, bu sîkıntıların gide
rilmesini hükümetten talep etmiştim. 

Hükümet, pamuk üreticilerimizin sıkıntılarına o 
günden bugüne kadar bir türlü eğilmedi ve eğilme ni
yetinde olmadığı da açıkça görüldü. 

Değerli arkadaşlarım, şu günlerde pamuk üretici
lerinin, Çukurova'da olsun, Ege'de olsun, ekim za
manı başlamıştır. Buna rağmen pamuk üreticilerimi
zin, taban gübresini ve pamuk tohumunu Çuk'obirlik 
ile Tariş'ten halen alamadığını ve dolayısıyla sıkıntı 
içinde olduklarını gözlemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, pamuk üreticilerimize öde
me yapan kuruluşlar, pamuk üreticilerinin alacakları
nı halen ödememiş ve pamuk üreticisi devletten ala
cağını alamadığı için de, pamuk işçilerine toplama 
ücretlerini ödeyememiş ve böylece üreticilerle işçiler 
arasında çatışmalar olmuştur. Bu çatışmalar esnasın
da üretici ve çiftçi karakollara düşmüş, nezaretlerde 
kalmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, pamuk üreticimiz Çukur
ova ve Ege'de... (ANAP sıralarından «Ege'de yok» 
sesleri) Ege'de var... 

BAŞKAN — Sayın Üstünel... 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Ege'de var, is

pat edebilirim; oraya gidebiliriz. 
BAŞKAN — Sayın Üstünel, devam edin lütfen 

efendim. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Çukobirlik ve

ya Tariş tarafından pamuk üreticilerimize paraları 
zamanında ödenmediğinden dolayı üreticiler, aracı 
ve tefecilere pamuğun kilosunu 150 - 160 liradan sat-
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mak zorunda kalmışlardır. Şimdi ise, iç piyasada ol
sun, dış piyasada olsun, hem kütlü pamuk, hem de 
pamuk fiyatlarının yükseldiği gözlenmektedir. Şu an
da aracı ve tefeciler, piyasada kütlü pamuğun kilo
sunu 300 liradan satmaktadırlar. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Devlet 
bu sene 10 kat fazla pamuk aldı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — 10 kat fazla 

pamuk aldı ama, gerçek üreticiden alamadı. Kimden 
aldı bunları?.. Aracı ve tefeciden aldı. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Tefeciden almadı. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müda

hale etmeyin efendim. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Bunu her za
man ispata hazırız; buyurun gidelim... (ANAP sıra
larından gürültüler) Her zaman gitmeye hazırız, bu
yurun... (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, bir dakika efendim... 
Sayın Üstünel, lütfen efendim... 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Sizler üretici 
ile tefeciyi tanımıyorsunuz. Üreticiyi tanışanız, kre
diyi üreticiye verirsiniz. Oysa üretici, tefeci ve ara
cıların eline verilmektedir. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, lütfen Genel Kuru
la hitaben konuşmanıza devam edin efendim. 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Seçmene selam 
mı veriyorsunuz? 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Biz seçmene 
selam vermiyoruz sayın arkadaşım; biz, gerçekleri an
latmaya çalışıyoruz. «Seçmene selam» diye bir şey 
yok. Biz, seçmenin ıstıraplarını, bir milletvekili ola
rak, bu kürsüden dile getirmek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, görüyorum ki, hükümet 
sıkıntıları gördükçe, ortalığı karıştırmaya başlıyor. 
Karıştırmaya devam etsinler... 

Muhterem arkadaşlarım, pamuk üreticilerimizin 
şu günlerde hem taban gübresini alamamış, hem de 
Çukobirlik'ten - daha önce de izah etmiştim - delta-
pine ve carolina tipi çiğit alamamış durumda bulun
maktadır. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Hem pamuk var, 
hem gübre yok... Nasıl oluyor bu? 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Sayın arkada
şım... 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, kürsüde bulunan sayın ha
tip görüşlerini açıklamaktadır. Bunları beğenmeyebi
lirsiniz; ama her zaman cevap verme hakkınız var
dır. Siz de söz alır, görüşlerinizi söylersiniz. Lütfen 
sayın milletvekilinin sözünü kesmeyiniz. 

Sayın Üstünel, devam ediniz efendim. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Sayın Üğdül, 

siz pamuğu bilir misiniz? 
ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Ayıp, 

ayıp... 
BAŞKAN — Sayın Üstünel, siz cevap vermeyiniz 

efendim. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Çukurova'nın 

sıcağında yaşadınız mı (SHP sıralarından alkışlar) 
Değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN — Sayın Üstünel, süreniz dolmak üze

re; hemen toparlayınız efendim. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan, toparlıyorum. 

Üreticiyi, aracı ve tefecinin eline yem eden bu ik
tidar, bu tutumundan vazgeçmelidir. Hükümetin gö
revi, üreticinin dertlerini ve sesini dinlemektir, mut
laka dinlemelidir. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Üreti
cinin sesini dinlemiyor muyuz? Anlamıyorum. 

, BAŞKAN — Lütfen efendim... 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Sayın Şaban 
Bey, siz de herhalde fındıktan anlarsınız sanıyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Üstünel, devam ediniz efen

dim. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Burada sözlerime son verirken, yüce Meclisi say
gıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstünel. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Ürdün'e gidecek olan Devlet Bakanı M. Veh

bi Dinçerler'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/991) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde Cumhurbaşkan

lığının tezkereleri vardır; ayrı ayrı okutup, bilgilerinize 
sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulunun 

Amman'da yapılacak toplantısına katılmak üzere 20 
Mart 1986 tarihinde Ürdün'e gidecek olan Devlet Ba
kanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Irak'a gidecek olan Başbakan Turgut ÖzaV 

m .dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/992) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 21 Mart 1986 ta

rihinde Irak'a gidecek olan Başbakan Turgut Özal'ın 
dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı 1. Kaya iErdem'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren * 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Irak'a gidecek olan Maliye ve Gümrük Ba

kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Hüseyin Cahit Aral'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/993) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 21 Mart 1986 ta

rihinde Irak'a gidecek olan Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar; Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı H. 
Cahit Aral'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 

Başkanlık tezkeresi (3/989) 
BAŞKAN — Sayın milletvekillerinden bazılarına 

izin verilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı 
onayınıza sunacağım: 
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Türkiye İBüyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 21.3.1986 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Abdulhalim Araş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı V. 
İstanbul Milletvekili tmret Aykut, 1 ay mazereti 

nedeniyle, 1.4.1986 tarihinden geçerli olmak üzere. 
Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci, 15 gün 

mazereti nedeniyle, 11.3.1986 tarihinden geçerli ol
mak üzere. 

Elazığ Milletvekili Mehmet özdemir, 24 gün has
talığı nedeniyle, 3.3.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

Aydın Milletvekili Osman Esgin Tipi, 15 gün has
talığı nedeniyle, 20.3.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

Giresun Milletvekili Turgut Sera Tirali, 23 gün 
hastalığı nedeniyle, 28.2.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

İstanbul Milletvekili Kemal özer, hastalığı nede
niyle, 16.10.1985 tarihinden itibaren 19 gün ve 
18.2.1986 tarihinden itibaren 90 gün olmak üzere 
toplam 109 gün. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup, onayınıza sunaca
ğım. 

«İstanbul Milletvekili İmret Aykut, 1 ay mazereti 
nedeniyle 1.4.1986 tarihinden geçerli olmak üzere.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci, 15 gün 
mazereti nedeniyle 11.3.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere.» 

BAŞKAN — 'Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Elazığ Milletvekili Mehmet özdemir, 24 gün has
talığı nedeniyle 3.3.1986 tarihinden geçerli olmak üze
re.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Aydın Milletvekili Osman Esgin Tipi, 15 gün has
talığı nedeniyle 20.3,1986 tarihinden geçerli olmak üze
re.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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«Giresun Milletvekili Turgut Sera Tirali, 23 gün 
hastalığı nedeniyle 28.2.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere.» 

.BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Kemal Özer, hastalığı nede
niyle 16.10.1985 tarihinden itibaren 19 gün ve 
18.2.1986 tarihinden itibaren 90 gün olmak üzere 
toplam 109 gün.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Kemal Özer'e ödenek ve 
yolluğunun verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/990) 

BAŞKAN — Bir sayın milletvekiline ödenek ve 
yolluğunun verilebilmesine dair Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının bir diğer tezkeresi vardır; oku
tup onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız 

olarak iki aydan fazla izin alan İstanbul Milletvekili 
Kemal özer'e, ödenek ve yolluğunun verilebilmesi, 
İçtüzüğün 130 uncu maddesi gereğince Genel Kuru
lun onayına sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı V. 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 
6 Arkadaşının, 5.5.1983 Tarih ve 2822 Sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 12, 15, 16, 
17, 21, 22, 23, 29, 37, 38, 43, 48, 53 üncü Maddeleri
nin Değiştirilmesini Öngören Kanun Teklifinin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(2/244), (4/198) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 inci maddesine göre 
verilmiş, doğrudan doğruya gündeme alınma önerge
si vardır; okutup onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük IMillet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği üzere, Meclis İçtüzüğümüzün kanunları 

inceleme süresini öngören 38 inci maddesinde aynen; 
«Tasarı ve teklifler komisyona havale gününden n i 
hayet kırkbeş gün içinde komisyonca neticelendirilip 
Genel Kurula gönderilmek lazımdır. 

Aksi takdirde adı geçen tasarı veya teklifin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasını Hükümet veya 
teklif sahipleri istemek hakkım haizdirler. 

IBir komisyon tarafından .diğerine havale edilmiş 
olan bir mesele on gün içinde sonuçlandırılmak ve 

kabil olmazsa gerekçesi bildirilmek gerekir» denmek
tedir. 

Yüce Meclisimizin açıldığı günden bu yana ve 
yaklaşık iki yıldır Meclis Başkanlığımıza usulünce 
sunduğumuz yaklaşık elli kanun teklifimizin hiçbirisi, 
ilgili komisyonlarında incelenmeye alınarak Meclis Ge
nel Kurul gündemine intikal ettirilememiştir. 

Yine, aşağıda konusu açıklanan kanun teklifimiz, 
hiçbir tutarlı gerekçe dahi gösterilmeden yaklaşık iki 
yıldır ilgili komisyonda gündeme ve incelemeye alın
madan kasten bekletilmekte, böylece de Meclis İçtü
züğümüzün hükümleri ısrarla ihlâl edildiği gibi, mil
letvekili olarak Anayasa ve Meclis İçtüzüğünden do

ğan yasama hak, flörev ve yetkilerimiz düpedüz balta-
lanmakta ve kısıtlanmaktadır. 

Bu neden ve gerekçelerle kanun teklifimizin, Mec
lis İçtüzüğünün 38 inci maddesi hükümleri uyarınca 
doğrudan Meclis Genel Kurul gündemine alınmasını 
ve .müzakere açılmasını önemle arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Feridun Şakir Öğünç 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
İstanbul 'Milletvekili 

Kanun teklifi: 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanunu Teklifi 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında komisyon 
başkanlığına haber verilmiştir. 

FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öğünç, lehte mi, aleyhte mi? 
FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Lehte. 
BAŞKAN — Lehte konuşmak üzere İstanbul Mil

letvekili Feridun Şakir öğünç; buyurun. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın öğünç, süreniz 10 dakikadır. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; grubum ve 
şahsım adına hepinizi saygı ile selamlayarak konuşma
ma başlamak istiyorum. 

Geçen hafta, bu kanunun kardeş kanunu olan, 2821 
sayılı Sendikalar Kanunu değişiklik teklifimizin, gün
deme alınması hususunu huzurunuza getirdik; fakat 
maalesef kanun teklifimizin gündeme alınması değer
li oylarınızla, ANAP oylarıyla reddedildi. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Mecli
sin oylarıyla reddedildi. 

BAŞKAN — Sayın öğünç, siz devam edin; sayın 
milletvekili lütfen... 
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FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Mu
halefet lehte oy kullandığı için böyle konuşuyorum 
Sayın Başkan. 

Milyonları ilgilendiren bu önemli kanunumuzu, ya
ni 2822 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Ka
nununda değişiklik öngören teklifimizi de aynı pro
sedür içinde huzurunuza getirdik, öyle sanıyorum ki, 
bu kanun teklifimiz de otomatikman reddedilecektir; 
ama ben, emekçi kesimden gelen bir milletvekili ola
ra, her hafta bir kanun teklifimizi huzurunuza çıkar
makta kararlı bulunmaktayım. Kabul edilecektir, edil
meyecektir, tarih bunu yazıyor ve de bugün şu kanun 
teklifimizi ülkemizde milyonlarca çalışan emekçi kar
deşlerimiz, sanıyorum dikkatle izlemektedirler. 

Benim anlamadığım bir şey var: Bugün hüküme
timizin de benimsediği, yurt dışındaki vatandaşlarımı
za seçimlerde oy hakkını öngören kanun teklifini, 
bundan altı - yedi ay evvel ben ve arkadaşlarım hazır
lamış ve yüce huzurunuza getirmiştik. O kanun tekli
fimiz, Anayasaya aykırılık nedeniyle reddedildi; ama 
görüyoruz ki, aynı kanun teklifimiz; yani patenti biz
de olan kanun teklifimiz, bugün Siyasî Partiler Ka
nununun ilgili bölümüne monte edilmiş ve huzurunu
za getirilmiştir. Sanıyorum bir süre sonra yine bu Ge
nel Kurulda görüşülecektir; o konuda da yine hu
zurunuzu tekrar işgal edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, geçen konuşmamda da arz 
ettim, iktidar partisinin, elbetteki oy gücünden kay
naklanan bir avantajı vardır; ama ben diyorum ki, 
burada, muhalefette bulunan arkadaşlarımızın değer-

. li araştırmalarının ürünü olarak hazırlanan kanun tek
liflerine de, duygusal hareket etmemek şartıyla ar
kadaşlarımız ilgi göstermelidirler ve bu kanun teklif
lerimiz de dikkate alınmalıdır. Nitekim, iktidar ka
nadının ve hükümetin getirdiği kanun teklif ve tasarı
ları, bir benzetişle ifade etmek lazım gelirse, Hürriyet 
Gazetesinin rotatifine sokulan bobin gibi, beş dakika 
sonra buradan kanunlaşmış olarak çıkmaktadır; ama 
bizim kanun tekliflerimiz, bugün de göreceğimiz ve 
biraz sonra izleyeceğimiz gibi, gündeme dahi alınma
maktadır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — İşe yaramıyor on
lar. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — 35 yıl
lık tatbikatından geliyoruz; bu kanunların işe yarayıp 
yaramadığını sizden iyi biliriz arkadaşlar,. Kim sataşı
yorsa ona söylüyorum. 

(İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — İşe yaramıyor ki... 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ev
vela, kanun teklifini reddetmeyin, inceleyin; yararlıysa 

.kabul edin, yararsızsa reddedin. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibin sözünü. 

kesmeyiniz. 
Devam edin Sayın öğünç. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Geçen 

sefer de beni konuşturmadınız, ben konuşmaya ça
lışacağım arkadaşlar; bu sefer yıldıramayacaksınız 
beni. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Onlar anla
mazlar, onlar sadece el kaldırırlar. Ayrıntıya girme, 
onlar anlamazlar. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Aslın
da, Sendikalar Kanunu üzerinde yaptığım konuşma, 
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu için de 
geçerlidir; onun için ayrıntıya inmek istemiyorum. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Ayrıntıya gir
me, onlar anlamazlar. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Bu 
kanun teklifi, bu konuda deneyimli arkadaşlarımız 
tarafından hazırlanmıştır ve kanun teklifinin Meclise 
sevk tarihi 23- Mart 1985'tir; yani 45 gün içerisinde 
müzakere edilmesi gereken kanun teklifimizin üze
rinden, ne hazin tecellidir ki, bir yıl geçmiştir arkadaş
lar. 

Açıkça görülüyor ki, iktidar partisi kanun yapma
yı kendi tekeline almış ve muhalefet partilerinin ya
sama fonksiyonlarına düpedüz ambargo koymuştur; 
ama Meclis tutanakları bunları sürekli yazmaktadır. 

işçilerle işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve 
sosyal durumları ile çalışma koşullarını düzenlemek 
üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarını ve uyuşmazlık
ların barışçı yollarla çözümlenmesinin önemini takdir 
etmeyecek arkadaşım yoktur. Millî gelirin adaletli ola
rak dağılımını sağlayacak olan toplu iş sözleşmesi dü
zeni, yasadaki boşluklar ve uygulayıcıların amacı aşan 
tutumları nedeniyle bugün tatbikatta büyük aksaklık
lar yaratmış bulunmaktadır, işte bizim hazırlayarak 
getirdiğimiz bu kanun teklifi, bu aksaklıkları giderici 
niteliktedir. 

İşçi - işveren çıkarlarının dengeli bir biçimde dü
zenlenmesi ancak toplu sözleşme hakkının eksiksiz 
kullanılması ile mümkündür. Çalışma barışının temel 
taşını teşkil eden bu hakkın özüne kavuşturulabilmesi 
ve taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların ba
rışçı yollardan çözümlenebilmesi için, yasaya işlerlik 
kazandıracak bazı maddeler üzerinde değişiklik yapıl
ması kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Ülkemizde birlik 

— 446 — 



• 

T. B. M. M. B : 83 

ve bütünlüğü sağlamak, çalışan ile çalıştıran arasın
daki çıkar dengesini kurmak, üretimi artırarak ülke 
kalkınmasını sağlamak amacıyla mevcut boşlukların 
doldurulması ve kanun koyucunun amacını aşan uy
gulamalara engel olunması için, bir kısım maddeler 
üzerinde değişiklik yapılması gerekli görülmektedir. 
ANAP iktidarı, bu kanun teklifleri karşısındaki tavrı 
ile Türk çalışanlarına olan yaklaşımını bir ölçüde açık
lamış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, burada kanunun hangi mad
delerinin değişikliğini dilediğimizi açıklamaya kendimi 
mezun saymıyorum. Çünkü, teklifin görüşülüp görü
şülmeyeceği şu anda belli değildir. Ancak, benim de
ğerli arkadaşlarımdan istirhamım odur ki, getirdiğimiz 
bu kanun tekliflerini lütfediniz, dışlamayınız. Bu ka
nunlar çıktığı takdirde Türkiye'de gerçek demokrasi
nin tam işlerlik kazanacağına ve çalışma barışının ku
rulacağına şahsen ben inanmaktayım. Kanun teklifi
mizi desteklerseniz müteşekkir kalacağız. Şimdilik söy
leyeceklerim bu kadar. Bu konuda herhalde başka ar
kadaşlarım da konuşacaklardır. Aslolan, getirdiğimiz 
kanun teklifinin Genel Kurulumuzun gündemine alın
ması talebiyle ilgilidir. Takdir sizlerindir. 

(Teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öğünç. 

Lehinde Diyarbakır Milletvekili Sayın Kadir Na
rin. 

Buyurun Sayın Narin. (SHP sıralarından alkışlar) 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Yasa Teklifimizi bundan bir sene 
iki gün evvel vermiştik. O günden bugüne kadar sö
zü edilen kanun teklifi komisyonlarda rafa kaldırıl
mış, Meclis Genel Kuruluna indirilememiştir. Ancak 
bugün bir arkadaşımızın verdiği önerge üzerine sözü 
edilen kanun teklifinin Meclis Genel Kurulunda, 
doğrudan doğruya gündeme alınarak görüşülmesi is
tenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, mesele, 1980 tarihinden bu
güne kadar, Türkiye'de çalışan üç milyona yakın in
sanın, toplu iş sözleşmelerinin sendika ile işveren ara
sında, net ve kendi insiyatifini kullanarak yapılma
dığından ibarettir. Bu nedenle bu kanun teklifinin 
Meclis gündemine alınmasına ve kanun teklifinde ek
siklikler varsa bunların tamamlanması suretiyle bu ka
nun teklifinin görüşülmesine müsaade buyurun. 

25 , a . 1986 0 : 1 

I Saygıdeğer milletvekilleri, bir taraftan demokrasi
den bahsedeceğiz, bir taraftan Sayın Başbakanımız 
gittiği her yerde işçinin yamnda olduğunu söyleyecek; 
diğer taraftan işçiyi temsil eden sendikalar, o işçiler 
için yapılan serbest toplu iş sözleşme müzakeresine 
oturmayacak... Böyle bir demokrasi olur mu? Dünya
nın neresinde gördünüz böyle bir demokrasiyi? (SHP 
sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

Yalnız, ANAP'lı milletvekillerine şunu söyleye
yim : Oturduğunuz yerden laf atmaya gerek yok; lüt
fen dinlemesini bilin, öğrenin, ondan sonra laf atma
yı öğrenin. Bilmeden düşünmeden oturduğunuz yer
den laf atmak bana göre insafsızlık olur. (ANAP sı
ralarından «Dinlemiyoruz» sesleri, görültüler) 

Sayın milletvekilleri, ben de sizi hiç dinlemiyorum. 
Çünkü siz, meseleyi anlamıyorsunuz, bilmiyorsunuz; 
bilmediğiniz için laf atıyorsunuz. Muhatap olarak da 
kabul etmiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, bu kanun teklifi sadece ça
lışan işçileri, sadece sendikalı olan işçileri ilgilendirmi
yor; bu kanun teklifi 50 milyon insanı ilgilendiriyor. 
Bu nedenle, gerek içtüzüğümüze, gerekse yasalarımıza 
saygılı kalmak suretiyle, sözü edilen kanun teklifinin 
görüşülmesini talep ediyor, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narin. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 

Sayın milletvekilleri, kanun teklifinin doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergeyi oylarını
za sunacağım : Kanun teklifinin doğrudan doğruya 
gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kanun teklifinin gündeme alınması kabul 
edilmemiştir. 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın 
(6/661), (6/662) numaralı sözlü sorularını geri aldığı
na dair önergesi (4/197) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 2 sözlü soru-
I nun geri verilmesine dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin sözlü sorular kısmının 37 ve 38 inci 

sıralarında yer alan 6/661 ve 6/662 esas numaralı 
sözlü soru önergelerimi, sözlüye çevrildiklerinden 
sonra yazılı cevap aldığım için, geri alıyorum. Gere
ğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Durmuş Fikri Sağlar 

içel 
J BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 
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V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz: 

1 inci sırada, İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Sağlar... Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs

tanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki bir 
tecavüz iddiası hakkında emniyet amirinin yaptığı 
açıklamaya ilişkin içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Canver?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?,. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Eskişehir Milletvekili 
Mehmet Nuri Üzel'in, Başbakanlıkta görevli bir mü
şavir tarafından yabancı yayın ajanslarına politik de
meç verildiği iddiasına ilişkin Başbakankan sorusu 
vardır. 

Sayın Üzel?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, danışmanlık için yabancı fir
malarla anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sorusu vardır. 

VE CEVAPLAR 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) 

BAŞKAN— 5 inci sırada, Hatay Milletvekili Ab
durrahman Demirtaş'ın, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat 
Bankasına olan borçlarının ertelenmesine ilişkin Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Demirtaş?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstan
bul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, istanbul Büyükşehir Belediyesinin deniz 
otobüsleri ile yapacağı toplu taşımacılığa ilişkin Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, Ankara, İstanbul, izmir ve Bursa illerin
de yapılacağı belirtilen toplu taşıma sistemlerine iliş
kin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 
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BAŞKAM — 8 inci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, Konya, Ereğli Şeker Fabrikası yapım ça
lışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 

Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine izin 
verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in, Uşak İli Eşme İlçesine bağlı bazı 
köylerde tütün ekimine izin verilmemesinin nedenine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Uçak Servisi A. Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Uçak Servisi A. Ş.'ndeki 
bazı yöneticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yaptık
ları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

/ / . — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst-
lenilişine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Mer
kezi yapımının üstlenilişine ilişkin İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap Verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, inşaat ve tesisat malzemeleri fiyatlarının kont
rolüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/639) 

BAŞKAN — 12 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, inşaat ve tesisat malzemeleri 
fiyatlarının kontrolüne ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs
küdar - Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğ-
lu Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/581) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Üsküdar - Eminönü seferini yapan 
Şehit Karaoğlanoğlu Vapurundaki intihar olayına iliş
kin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars deprem konutlarının kesinhe-
sabına ait bazı bilgilere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Erzurum Milletveki
li Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum - Kars deprem 
.konutlarının kesinhesabına ait bazı bilgilere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1974 -1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/641) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Ankan'ın, Sanayi Kredisi Fonu'rmn 
1974 -1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' ' 
in, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Ankan'ın, Organize Sanayi Bölgeleri 
Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. , 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu' 
nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/643) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Küçük Sanat Kooperatif
lerini Geliştirme Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Küçük Sanayiin Gelişti
rilmesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

'in, Küçük Sanat S iteler iJTesis ve İşletme Kredisi Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/645) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Küçük Sanat Siteleri Te
sis ve tşletme Kredisi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Halk Girişimlerini Destekleme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Halk Girişimlerini Destek
leme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/647) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Sigorta Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Garanti Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahinin, 

Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Muğla İli Merkez Jandarma 
Karakolunda bazı vatandaşlara işkence yapıldığı iddi
asına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Konya Valisinin bir açık hava toplantı
sında halka «imparator» olarak takdim edilmesine 
ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunun sigorta primi ala
caklarına ilişkin sözlü sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/649) 
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BAŞKAN — 25 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun sigorta primi alacaklarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 

Önergeyi okutuyorum : 

Türlkîye BüytÜk Millet Meclîsi Başkanlığına 
Aşağıdakü sorularımın, Çalışma ve ıSösyal Güven

lik Bakanı Sayın Mustafa Kalemli tarafından yazılı 
oîıaralk cevaplandırılması için gereğini saygılarımla 
arz öderim. 

Türlkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. (Sosyal Sigortalar Kurumunun 1984 yılı so 
nundakt sigorta primlerinden doğan alacakları toplamı, 
aşağıdaki cetvele göre nedir?. 

Borçlu mükellef sayısı 

Kamu kesimi 
ve KİT'ler 
özeli kesim 

Prim, ceza, faiz, gecikme zammı 
vb. toplanı alacak Itiutarı 

Soru 2. Kurumun 1984 yılında icraya verdiği ve 'iflas talebinde /bulunduğu işlemlerle il'gili bilgiler aşağr-
daki cetvele göre nedir?. 

— lîcraiya verilen 
— Mas talebinde 

bulunulan 

Mükellef 
sayılsı Alacak toplamı 

Soru 3. Soru 1 ve 2'deki bilgiler 1985 yılı için nedir?. 

İBASKAN — Buyurun 'Sayın Balkan. 
ÇALIŞMA VE (SÖSY1A0J GÜVENLİK BAKAM 

MUSTAFA KALEMLİ ^Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli mlille'Ltyekiilîeri; Edirne 'Milletvekili Sayın Tür-

Yılı Kamu Kesimi 

1984 
1985 

119 574 000 000 
25 826 000 000 

kân Turgut Arıkan 'tarafından tevdi edilen sözlü so
ru önergesi bakanlığımca incelenmiştir. IBuna göre, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun 1984 ve 1985 yılları iti
barîyle prim alacalkları şu şekildedir : 

özeli Keşlim, 

52 778 000 000 
70 500 000 000 

Toplam 

72 532 000 000 
96 326 000 000 

1982-1983 yıllarında yüzde 42-43 oranında artış 
gösteren sigorta prim alacağı, hükümetimizin göreve 
başladığı 1984 yılında alınan kanunî ve idarî tedbir
lerle, kurum tarihinde 'ilk defa binde 7 oranında bîr 
gerileme göstermiş, aynı tedbirlerin 1985 yılında da 
ciddiyetle uygulanima'sı sonucu artış oram normal bir 
seyir takip etmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun yıllar itibariyle prim 
tahsilat oranları da şu şekildedir : 

1983 yılında yüzde 80; 
1984 yılında yüzde 83,4; 
1985 yılında yüzde 85. 
İşveren sayısı, sigortalı sayısı ve prim miktarla

rında büyük artış kaydedilmesiyle birlikte, son iki yıl
da 25 yılın en yüksek tahsilat oranına erişilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu prim alacaklarının tah
sili yönünden alınan idarî tedbirlere ek olarak, 
14.5.1985 'tarih ve 3202 sayılı Kanunla getirilen cay-
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dinci nitelikteki esasları da şu şekilde özetlemek 
mıülrnlk'ündür : 

İşveren vekillerine de işveren g'ilbti malî sorumlu
luk getirilmiştir. 

Gecikme zamları oranlarının tespitinde 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsilli Usulü Hakkında Ka
nuna atıfta bulunulmuştur ki, söz konusu bu kanun 
hükmüne istinaden Bakanlar Kuruliunun 16.8.1985 ta
rih vs 85/9790 sayılı Kararı ile 1.9.1985 tarihli itiba
riyle gecikme zammı oranı yıllık yüzde 75'e yüksel
tilmiştir. 

Kanunî süresinde prilm tahakkukunu yapaımaJyan, 
tediye ötmeyen mesul muhasip, sayman, tahakkuk ve 
tediye ile görevli personel ile tüzelkişinğÜ haiz diğer 
işverenlere de, Üst düzeydeki yönetici ve yetkililere 
kurulma karşı, işverenlerle birilikte müştereken ve mü-
teseÜsûlen soramluluk getirilmliştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun sigorta prim ala-
caJkları ile ilgili diğer bilgiler de şunlardır : 

31.12.1984 tarihi itibariyle 'borçlu mükellef sayı
sı; kamu kesiminde 4 783, 'özel kesimde 136 020, Prim 
alacak tutarı; kamu kesiminde 19 milyar 574 milyon, 
özel kesimde 52 milyar 778 milyon. 

İşveren sayısı, prim alacak 'tutarı ve tahsilat miktar
ları ile icraya verilme ^durumlarına göre : İcraya ve
rilen işveren sayısı l'l'ö 803, pilim alacak tutarı 35 mil
yar 410 ımillyon, tahsilat miktarları 21 milyar 233 
milyon, iflası talep edilenler (yine aynı tarihe ka
dar) 4 982, prim alacak tutarı 2 milyar 531 mıiîyon. 

31.12.1985 tarihi itibariyle borçlu mükellef sayısı : 

Kamu kesimlinde 4 700, özel sektörde 140 bin. Prim 
alacak tutarı : Kamu kesimlinde 25 miyar 826 mil
yon; özel sektörde 70 milyar 500 milyon. İcraya ve
rilen işveren sayısı 96 957; prim alacak tutarı 52 mil
yar 934 milyon; tahsi'M miktarı 29 milyar 128 mil
yon. İflası talep edilen işveren sayısı 9 584, bunlar
dan prim alacak tutarı 8 milyar 810 milyon. 

Sayın Başkan, değerli mlifetvekİieri; 905 milyar 
Türk Lirası olarak hesaplanan 'Sosyali Sigortalar Ku
rumu 198'5 yılı 'Bütçesi içerisinde yüzde 10,6lık bir-
oran ihtiva eden ve yılların 'birikimi olarak meydana 
ıgelen prim alacağının tahsi'li yönünden bakanlık ve 
kurum olarak her türlü tedbiri alıyoruz. Bu konu
nun çözülmü için de bu meyanda büyük gayret sarf 
edilmektedir. 

Yüce Meclise saygıyla arz ederim. 
BAŞİKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Arık'an bir açıklamanız olacak mı?. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ola
cak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz ef eridim. 
TÜRKÂN TORGUT ARIKAN (Edime) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakanı
mıza verdikleri cevaplar için teşekkür ediyorum. 

Aslında bu soruyu yazılı olarak sormuştum; ama 
birkaç gün gecikme oMuğu için sanıyorum sözlü so
ruya çevrildi.; 

Dikkatimi çeken hususlardan biılisi, 4 700 dola
yında kamu kesimi ve KİT'lerin 25 milyar lira do-
layınde borcuna karşılık, 140 bin dolayında özel ke
simin 70 rriilyar lira dolayında borcunun bulunma
sıdır. Anlaşılıyor ki, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
kamu kesiminden önemli alacakları bulunmaktadır. 
Her ne kadar birtakım tedlblirler alınmışsa da özellik
le bu konuların üzenine gidilmesinde yarar görmek
teyim.: 

Yübe Meclise saygılar sunarım. 

iHAŞjKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

26. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, MC Donald's Firmasınca üretilen hambur-
gerlerin yurdumuzda satılması için teşebbüste bulu
nulup bulunulmadığına ilişkin Başbakadan sözlü soru 
önergesi (6/650) 

'BAŞKAN — 26 meı sırada, İstanbul Milletvekili 
Yılmaz ihsan Hastürkiün, IMIC Donald's Firmasınca 
üreüilen ıhamlburigerferin yurdumuzda satılması için 
teşebbüste bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Hasltürk?... Burada. 
Sayın 'Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?... Yok^ 
,Soru ertelenmiştir. 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
iri, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Nakdi Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) 
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30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
in, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Camilerini Yaptıracak Köylere Yapılacak Malze
me ve Yardım Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/655) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu'nun 1984 -1985 yıl-

.,. lan gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Devlet Lojmanları Yapım Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/659) 

36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) 

BAŞKAN — 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 
36 nci 'sıralardaki, Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'a aliit sorular, İçtüzüğün 97 nci maddesi
ne göre ertelenmiştir. 

37. —' İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
bazı illerdeki vatandaşlara polis ve jandarma tara
fından baskı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/661) 

38. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın 
karakollardaki şüpheli ölüm olaylarıyla ilgili olarak 
yapılan soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/662) 

BAŞKAN — 37 ve 38 inci sıralardaki, içel Mil
letvekilin Durmuş Fikri Sağlar'a ait sorular geri alın
mıştır. 

39. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham-
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/595) 
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BAŞKAN — 39 uncu sırada, Ağrı Milletvekili 
Paşa Sarıoğlu'nun, hampetrol alımlarına ilişkin Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Sarıoğlu?... Buradalar. 
Sayın 'Barbakan veya cevap verecek sayın «ba

kan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
40. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın 

Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, istanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya'nın," Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne 
gibi önlemler alındığına ilişkin, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Özkaya?... Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?... Yok.f 
Soru etftdenmiştlir. 
41. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di

yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Ağrı Milletvekili 
İbrahim Taşdemfir'in, Diyarbakır Cezaevinde meyda
na gelen ölüirn olaylarına iHişkin, Adalet Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Tasdemir?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru eritel'enmiştÜr. 

42. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, bazı vatandaşların işkence sonu
cunda sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
içişleri Bakanından ısorusu vardır. 

Sayın Narin?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertderamlşt'ir. 

43. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

'BAŞKAN — 43 üncü sırada, Tekirdağ Milletve-
vekili Salih Alcan'ın, Ayvalık - Midilii arasındaki yük 
ve yolcu taşımacılığının Yunan gemlileri tarafından 
yapıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından so
rusu vardır., 

Sayın Alcan?... Yoklar. 
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Cevap verecek sayın İbakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir, 
44. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 

Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir ders kitabına ve 
Suriye sınırları içinde vatandaşlarımıza ait tapulu ara
zilerin bedellerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/602) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Kütahya Milletve
kili Albdurralhman Necati Kara'a'nın, Suriye'de oku
tulan (bir ıdens kitalbına ve Suriye sınırları içinde va
tandaşlarımıza ait tapulu arazilerin 'bedellerine iliş-
Ikin Dışişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?... Yoklar, 
Cevap verecek sayın ibakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

45. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş .-• Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/607) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Kahramanmaraş - Göksün Yem 
Fabrikasınca 1985 yılında ıgerçeMeştirilen (kırmızı 
biber alımlarına Miskin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üistünel?... Buraday 

Cevap verecek sayın İbakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

46. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökimenoğlü'nun, Harran Ovasının 
bazı kişilerce parsellendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu, 30 günlük 
mehil henüz dolmamış olduğundan, ertelenmiştir. 

47. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Nari!n%ı, Diyarbakır İlimde işkence so
nucu meydana geldiği 'iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişlefi Balkanımdan sorusu vardır. 

Sayın Narin?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenimişitir. 
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48. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzak
laştırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/611) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Şanlıurfa Milletvekili 
Vecihi Atalklı'nıını, Sıkıyönetim Kanunu uyarınca gö
revlerinden uzaklaştırılan kamu görevil'erine ilişkin 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ataklı?... Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?... Yoklar. 
Soru ertelenmlişfir. 
49. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakan
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat SÖkmıenoğlu'nun, Harran Ovasıyla il
gili olarak Bakanlık sözcüsünce verildiği iddia edi
len beyanata ilişkin, Dışişleri Baaknından sorusu var
dır. 

Sayın Sökmenoğlliu?..* Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenım!işitlir.i 

50. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
Yeşilırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Aşağı Yeşihrmak Ovası sulama pro
jesine iişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sorusu vardır .ı 

Sayın AHay?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?..* Yoklar. 
Soru ertelenmiştlir. 

51. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 5ıl inci sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba 
İlçesi elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde yol
suzluk yapıldığı iddiasına Üliişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Altay?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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52. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan. Altay'ın, Samsun Ballıca Sigara Fabrikasına 
ilişkin Maliliye ve Gümrük Balkanından sorusu var
dır. 

Sayın Altay?... Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Davu't Albacıgl'iın, 'Balıkesir Merkez Kocaavşar 
Köyü Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Tarım Onman ve Klöyişlefi Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Abacıglıl?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
54. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, dış ülke

lerden aldığımız hampetrolün fiyatına ve taşıtma üc
retine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/620) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim Ererin, dış ülkelerden aldığımız hampetrolün 
fiyatına ve taşıtma ücretine ilişkin Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Erel?... Yoklar, 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?... 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştik. 

55. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 55 inci şuradaki, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu, henüz mehil dolmamış olduğun
dan, ertelenmiştir. 

56. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 56 net sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal 
krediye ilişkin Başbakandan sofusu vardır. 

Sayın Korkmaz?... Burada. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?... 
Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 
57. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan

bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

'BAŞKAN — 57 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, İstanbul 'lindeki vatandaşların su ve 
su parası sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından so
rusu vardır., * 

Sayın Ülker?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

58. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki bazı belediyelerin semt ve mahalle pa
zarlarını kaldırma kararı aldığı iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, İstanbul Ündeki bazı belediyelerin 
semt ve mahalle pazarlarını kaldırma kararı aldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, 28.2.1986 tarihin
de yayınlanan «İcraatın İçinden» programındaki bir 
beyanına ilişkin, Başbakandan sorusu vardır. 

Saym Bayezit?.,. Burada. 

Sayın Ülker?... Yoklar* 
Cevap verecek saym bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir* 

59. —* Konya Milletvekili Sabri İrmak'in, Londra 
büyükelçimizin bir İngiliz milletvekiline Barış Der
neği davasıyla itgili mektup yazdığı iddiasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Sabri Irmak'm, Londra Büyükelçimizin bir İngiliz 
milletvekilline Barış Derneği davasıyla ilgili mektup 
yazdığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Irmak?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertdenmiştir. 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 28.2.1986 tarihinde yayınlanan «İcraa
tın içinden» programındaki bir beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/629) 
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Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba
kan?... YokKar., 

Soru ertelenmiştir. 
61.'— Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 

nin, konut kredisinden faydalanan vatandaşların ko
runması için alınan tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakamda sözlü soru öergesi (6 j'630) 

iBAŞKAN — 61 inci sıradaki, Diyarbakır Millet
vekili Şeyihmus iBalhçeci'nin 'Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sorusu, soru sahibinin izinli olması nedeniy
le ertdenmişltir., 

, 62. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

(BAŞKAN — 62 nci sırada, Tokat Milletvekili 
Enver Özcan'ın, Sivas M Gemerek İlçesindeki TUĞ
SAN Fabrikasına ilişkin Sanayii ve Ticaret Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Özcan?.,. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir,, * 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 
Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 
Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Ta
rih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara 
Bazı Maddder Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının 
Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy 
Kullanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tüklerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Ya
sa Önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı 
Milletvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Millet
vekili Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Ha
san Altay'ın 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 2 Arkadaşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Adalet ve Ana
yasa komisyonları raporları (2/302, 2/308, 2/311, 
2/312, 2/313) (S. Sayısı : 413) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin, «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

Siyasî Partiler Kanunu, Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri 'Hakkında Kanun ile 

(1) 413 S. Sayılı Basmayazı 18.3.1986 Tarihli 80 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Milletvekili ISeçiımd Kanununun Bazı Maddelerimin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifinin .'görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve 'hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, 'bundan evvelki birleşimlerde, 

tekili fin 20 nci maddesine kadar görüşülmüş ve kabul 
edilmişti. 

Şimdi, 20 noi maddeyi okutmadan evvel, 19 un
cu maddeden sonra yemi 'bir 20 nci madde eklenme-
sine dair önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
413 sıra sayılı rapora aşağıdaki maddenin eklen

mesin/i arz ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

İsa Vardail 
Zonguldak 

Edip Özgenç 
İçell 

Coşkun Bayram 
Adana 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Madde 20. — 2820 sayılı Kanunun 1'21 inoi mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

«Mıadde 121. / Fikra (2). — 
'Bu Kanunun hükümlerine göre denetim ve soruş

turma dile görevlendirilen Cumhuriyet Başsavcısı, 
Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile Cumhuriyet Başsavcı 
Yardımcısı veya Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları
nla brüt aylıkları tutarının yüzde 15'd oranında özel 
hizmet tazminatı ödenir. Bu tazminat, Damga Ver
gisi hariç, herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.» 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU (BAŞKANI KÂMİL 

T, COŞKUNOĞLU {Ankara) — Katılmıyoruz, 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. 'NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, bir açıklatma yapabilir mıiyim? 
BAŞKAN — Kısa olursa 'Sayın Bakan... 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendim, cumhuriyet başsavcı yardımcıları, 
malumunuz oHduğu üzere, aynı zamanda tetiklik hâ
kimleridir. Yargıtay Kanununda harcırahla ilgili özel 
hüküm vardır; bunlar, o kanuna göre harcırah al
maktadırlar. 

Önergenin kalbulü hailinde, bir eşitsizlik doğacak
tır. Zaten bu, 241 sayılı Kanun Hükmünde Karaır-
name ıile getirilmiş idi; ancak, 243 sayılı Kanun Hük
mümde Kararname ile kaldırıldı ve yerine, her gün 
için 1 500 liira 'ilave ödeme yapılması kabul edildi. 
Şu anda, 'bir cumhuriyet 'başsavcı yardımcısının, si
yasî partileri denetlemek maksadıyla göreve çıkması 
halinde eline geçen para, günde 7 500 İkadır. Bu. ne
denle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi söz istiyor mu? 
M, TURAN BAYEZİT (Kahramanrnıafaş) — 

Sayın Başkam, önergemiz açıktır. 
IBAŞKAN •— önergeyi oylarınızla sunuyorum : 

Kalbul edenler... Kabull • etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Sayın miMetvekilleri, şimdi 20 nci maddeyi oku
tuyorum : 

MADDE 20. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanununa aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 13. — Siyasî Partiler Kanu
numda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesini mü
teakip, siyasî partilerin olağan büyük kongreleri top-
lanııncaya kadar, partilerin merkez karar ve yönetim 
kuruları 'bu değişikliklerim gerektirdiği tüzük tadi
latını yapmaya yetkilidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak İsteyen 
var mı? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Sayın Başkanlığına 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanun ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair 413 sıra sayılı 
Kanun Teklifinin 20 nci maddesinde yer alan ve 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa eklenmesi ön

görülen «Geçici 13 üncü maddenin» aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Vecihi Akın 
Konya 

Namık Kemâl Şentürk 
İstanbul 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Feri't Melen 
Van 

, Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

«GEÇİCİ MADDE 1'3. — Siyasî Partiler Kanu
nunda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesini mü
teakip, en geç üç ay içinde toplanacak siyasî partile
rin hüyük kongrelerinde, 'bu değişikliklerin gerektir
diği tüzük tadilatları yapılır.» 

GEREKÇE •: 
Parti tüzüğü gibi, 'bir partinin en önemli belge

sinde yapılacak değişikliğin küçük kurulların terci
hine dayanması, geniş kitlelerin katılımını esas alan 
demokrasi prensipleriyle bağdaşmayacaktır. Bir ba
kıma, «ıerkez hâkimiyetini ağırlaştıran bu kanun hü
kümlerinin tüzüklerde şekillenmesini sağlayacak de
ğişikliklerin 'büyük kongrelerde yapılması her yönden 
yararlı olacaktır. 

BAŞKAM — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOÖLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kasaroğlu. 

DOĞAN KASAROĞUU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan kanun 
teklifiyle, partilerin tüzüklerinde gen'iş ölçüde deği
şiklik yapılması gerekiyor. Bu değişikliğin yalnız mer
kez karar yönetim kurulu organlarınca yapılması, 
çok az sayıdaki insanın katılımıyla gerçekleştiği için, 
parti içi demokrasiyi gerektiği gibi yansıtmayacağı 
inancındayız. Büyük kongrelerin, en öneınli görevle
rinden 'bir tanesi, tüzük gibi partiyi bağlayıcı ve par
ti üyelerinin hareketlerini tanzim edici belgeleri dü
zenlemek, değiştirmek ve şekillendirmektir. 
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İ'ş'te, 'biz 'bu inanç idinde diyoruz ki, 'bu 'teklif ka
bul edildikten sonra siyasî partiler 'büyük kongrele
rini toplasınlar ve tek maddelik gündemle yapacak
ları 'bu 'toplantılarda tüzükferindeki düzenlemeyi bu
na göre yapsınlar. 

'Bundaki temel amacımız da, (Baştan beri savun
duğumuz) teklifin götürmekte olduğu genel merkez J 
hâkimiyetinin bir bakıma önlenmesini sağlamaktır. 
Çünkü, siyasî partilerin genel merkezleri, tüzüklerin
de kendilerine göre koyacakları hükümlerle hâkimi
yetlerini ilelebet devam ettirme şansına sahip ola
caklardır. Bu nedenle teklifimize iltifat edilmesini 
arz ve rica ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
'önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum ;: 

İKÎNöt 'BÖLÜM 
26.4ıl961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 

İlgili Değişiklikler 
MADDE 21. — 26.4.19Ö1 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. . 

«'Kanunun kapsamı 
Matide 1. — Özel kanunlarına göre yapılacak 

•milletvekili, il 'genel meclisli üyeliği, 'belediye 'başkan
lığı, 'belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar mec
lisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Ana
yasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oyuna I 
sunulma'sında hu Kanun hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen-.. Yok. I 
(Madde üzerinde verilımiş önerge yök. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 21 inci maddeyi 

ka'bul edenler... Ka'bul etmeyenler... 21 inci madde 
ka'bul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 22 nci maddeyi (okutmadan 
evvel, yeni bir 22 nci madde eklenmesine dair önerge 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük •'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifine aşağıdaki mad

denin 22 nci madlde olarak eklenmesini hükümet adı
na arz ve teklif ederim. 

M. Necat Bidem 
Adalet 'Bakanı j 
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'MADDE 22. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«'Seçmen kütük 'büroları personeli, ilçe seçim ku
rulu başkanının görüşü ve Adalet Komisyonunun tek
lifi üzerine 'veya hizmetin gereği olarak Adalet Ba
kanlığınca iktiisap ettikleri kadro ve 'aylığa uygun 
Adalet Bakanlığı teşkilatındaki diğer görevlere ata
nabilirler.» 

Gerekçe : 
Seçim kütük büroları personelinden, bu hizmet

lerde gerekli ve yeterli şekilde faydalanılamadığı du
rumlarda, 'bunların kadroları Adalet Bakanlığı kad
roları arasında 'bulunduğu halde, kütük büro hizmet
leri dışında 'başka hır 'göreve nakilleri yapılamamak
tadır. Hizmetin en iyi şekilde yürütülebilmesi için, 
gerekli 'görülen hallerde bu 'görevlilerin Adalet Ba
kanlığı teşkilatındaki diğer 'görevlere nakledilebilme-
lerine imkân vermek amacıyla kanunun 30 uncu mad
desine 'Wr fıkra eklenmektedir. 

'BAŞKAN — Sayın millet Vekilleri, okunan öner
geyle değiştirilmek istenen madde, başkanlıkça ko
misyona havale edilen ve komisyonda birleştirilerek 
görüşülen tekliflerin hiçbirinde bulunmamaktadır ve 
yeni bir teklif mahiyetindedir. Esasen bu önergeyi iş
leme koymak mümkün değildir; ancak, komisyon bu 
önergeye, yetersayıdaki üyesi ile katılırsa, üzerinde 
yeni bir madde gibi görüşme açacağım. 

Ayrıca komisyon, bu önergenin komisyona veril
mesini isteyebilir ve komisyon da görüşerek bir ra
porla Genel Kurula getirebilir. Şayet komisyon öner
geye katılmazsa veya önergenin komisyona verilmesi 
istenmezse, o zaman önergeyi işleme koymayacağım. 

Okunan önergeye komılsyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ'MÎL 

T. COSKUNOĞIJU (Ankara) — Önergeye katılıyo
ruz. Ancak... 

ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Oylamadan önce 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Sayın Kuşhan bu konuda önce ko
misyonun 'görüşünü alayım. 

'MEHMET ÜNER (Kayseri) — Komisyonun ye
terli 'sayısı yoktur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O, ikinci olay. 
ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Sayın Başkan, öner

ge üzeriride aleyhte konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, önergenin görüşül

mesine başlarsak size söz vereceğim. 
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FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, usul 
'hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİT 'MELEN l(Van) — Sayın Başkan, değerl'i 

arkadaşlar; 'bu teklif Adalet Bakanının tadil teklifi
dir. Adalet Balkanı 'bunu hükümet adına teklif etmiş 
oluyor. 

İçtüzüğe *göre, 'hükümetten gelen tadil tekliflerinin 
tasarı ile gelmesi lazımdır, yoksa münferiden değil. 
Adalet Bakanı şabk adına bir milletvekili olarak tek-
l'if edebilir; ama İçtüzüğe göre, hükümet adına tadil 
teklifinin, tasarı faalinde gelmesi lazımdır. 

Arz ederim. CMDP sıralarından alkışlar) 
M. TURAN BAYE2ÎT ^(Kahramanmaraş) — 

Montaj zaten Sayın Melen. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
•DOĞAN KASAROĞLU '(istanbul) — Usul hak

kında söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hangi usul hakkında? 
DOĞAN KASAROĞUU {istanbul) — Sayın 

'Başkan, komisyon «önergeye katılıyorum» dediği an
da, komisyonun çoğunluğu yoktu; komisyonun 6 
üyesi 'bulunuyordu. Komisyon, asgarî toplantı çoğun
luğunu sağlamadan bu şekilde beyanda 'bulunamaz. 

BAŞKAN — Beyanda bulunamaz Sayın Kasar-
oğlu. Komisyon beyanda bulunduktan sonra, yeterli 
çoğunluk var mı diye bakacağız. 

DOĞAN KASAROĞUU (İstanbul) — ^Katılı
yoruz» şeklinde beyanda bulundular efendim. 

BAŞKAN — Bulunmadılar Sayın Kasaroğlu; tam 
soruya geçtiğimde, Sayın Kuşhan aleyhte söz töstedi-
ler ve 'belki daha öncelik olabilir diye usul hakkında 
Sayın Melen'e söz verdim. 

önergeye komisyon katılıyor mu, çoğunluğunuz 
varsa tabiî? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Şu anda yeter sa
yımız olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekülleri, komisyon öner
geye katılmadığı için, önergeyi işleme koymuyorum. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 22. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve 'Seçmen Kütükleri hak
kında Kanunun 10.i6.1983 tarih ve 2839 sayılı Ka
nunla değişik 52 nci maddesinin 2 nci ve 7 ndi fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu 'konuşmalardan; 
a) Seçime katılan Siyasî Partilere ilk gün 20, son 

gün 10 dakikayı aşmamak üzere 'İM konuşma hakkı, 

b) Mecliste grubu olan Siyasî Partilere 10'ar 
dakikalık iki konuşma 'hakkı, 

c) Mecliste temsil edilen Siyasî Partilere 10'ar 
dakikalık bir konuşma bakici, 

Verilir. 
d) Yukarıdaki bentlerde belirtülen konuşmaların 

yapıldığı 'günlerin dışında seçimlere katılan Siyasî 
Partiler, TRT kurumunca usulüne göre tespit edilen 
reklam tarifelerine göre bedelini peşin ödemek şar
tıyla birinci fıkrada belirtilen tarihler arasında 5 da
kikadan az 1'5 dakikadan çok olmayan üç konuşma 
daha yapabilirler. Siyasî Partiler bu bent gereğince 
yayınlanacak propaganda konuşmalarında yaptıkları 
ve yapacakları icraatı, görüntülü olarak da verebilir
ler. Ancak bu görüntülerde diğer partilere sataşma ve 
hakaret kastı bulunamaz.» 

«Televizyonda seçime katılan Siyasî Partiler adı
na 2 nci fıkranın (d) bendi dışında yukarıdaki fıkra
lar gereğince yayınlanacak propaganda konuşmala
rında Türk Bayrağı ile Yüksek Seçtim Kurulunun tes
pit edeceği yere asılacak olan bu kurulun belirlediği 
büyüklükteki parti bayrağı ve konuşmayı yapan kişi 
dışında hiçbir görüntüye yer verilmez. Konuşmacı
lar, ceket giyme ve kravat takmak 'zorundadırlar; ba
yanlar tayyör giyerler.» 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, madde üzerin
de grupları adına söz isteyenlerin adlarını okuyo
rum : 

'Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Doğan Kasaroğlu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Turan Bayezit ve Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Eyüp Aşık. 

Şahısları adına söz isteyenler: Sayın İhsan Tom-
buç, Sayın Türkân Arıkan ve vazgeçenler olursa 
Sayın Paşa Sanoğlu. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Doğan Kasaroğlu; buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA DOĞAN KASAROĞLU 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
teklifin bu ana kadar görüştüğümüz maddeleri, belirli 
siyasî tercihleri ortaya koyan hükümlerdi. Kontenjan 
adaylığı şu şekilde olur, bu şekilde olur... Bu bir 
siyasî tercih meselesidir; siyasî tercih nereye ağırlık 
verirse, elbetteki o sonuca varılır. Keza, buna müma
sil diğer hükümler de aynı şekilde siyasî tercihi yan
sıtan olaylardı. Ancak, şu anda görüşmeye açılan 
madde, siyasî tercihin ötesinde, doğrudan doğruya, 
Anayasanın temel prensibi ile ilgili hükümler taşıyor. 
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• Değerli arkadaşlarım, bu maldde, iki ana değişiklik 
getiriyor. Bunlardan bir tanesi, siyasî partilerin bu
güne kadar alışılagelmiş eşitlik içerisinde yürüttükleri 
radyo - televizyon propaganda hükümleri; ikincisi 
ise,' bugüne kadar ülkemizde ve kolay kolay da 
başka ülkelerde görülmeyen, ücretli propaganda sis
temi ihdas etmiş olmasıdır. 

Şimdi izin verirseniz, meseleyi önce, ayırım ge
tiren bölümü inceleyerek ele alalım. Yeni gelen tek
life göre, seçim dönemi içerisinde bulunacak siyasî 
partiler, seçmenin karşısına çıkmak için devlet im
kânlarından ayrıcalıklı istifade edecekler. «Parlamen
to içindeki» veya «dışındakiler» diye ayrıldıktan son
ra; parlamento içinde bulunan partiler de kendi 
içlerinde «Grubu olanlar» ve «olmayanlar» diye ayı
rıma tabi tutulacak. 

IMuhterem arkadaşlarım, meseleyi salt Anayasa 
hukuku içerisinde görme amacındayız. Hiçbir zaman 
bu konunun ne istismarım yapmak, ne de bu ko
nuyu başka (yönlere çekmek amacındayız. Bütün gay
retimiz, yüce heyeti Anayasaya uygun kanun nizamı 
içerisinde çalışmaya davet ötmek olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, siyasî partilerin radyo - tele
vizyondan yararlanmaları nereden geliyor? Anayasa
mızın 31 inci maddesi, siyasî partilerin radyo ve tele
vizyondan yararlanmalarını kendilerine bir hak ola
rak tanımış ve bu hakkın kullanılmasını da, seçim 
emniyeti içerisinde görmüş. 

Hemen peşinen bir hususu okumama izin verin. 
Anayasamızın bu maddeye ait gerekçesinde ba
kın ne diyor: «Radyo ve televizyon yayınlarının ola
ğanüstü tesir kudreti nazarı itibare alınarak, kişile
rin ve partilerin kamu tüzelkişileri elindeki radyo ve 
diğer basın dışı yayın vasıtalarından eşitlik esasına 
uygun olarak faydalanması esası konulmuştur. Böyle. 
bir hüküm, siyasî alandaki eşitliğin gerçekleşmesi 
ve seçimlerin usulüne, uygun surette cereyan edebil
mesinin şartıdır.» 

Değerli arkadaşlarım, bu Anayasamızın temel 
'hükmüdür. Anayasamızın temel ıhükmü bu şekilde 
kaldığı sürece, siyasî partiler arasında farklılık yara
tacak seçim dönemi konuşmasından söz etmek müm
kün değildir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamıza, 1961 Anayasa
sı ile girmiş ve 1982 Anayasasında da aynen kendisi
ni korumuş olan bu hükmü, başka "ülkelerin anaya
salarında görmek mümkün değildir. Bu husus, içimiz
deki siyasî çekişmelerin çok yoğunluk kazanması ve 
siyasî partilerin «Anten hakkı» denilen haktan ya

rarlanmalarının bir kayıt altına alınması ihtiyacının 
doğmasıyla ortaya çıkmış ve İngiltere'de uygulan
makta olan bir sistemin bize intikali ile sağlanmış
tır. 

İnigiHtiere'de siyasî partiler, seçime asgarî 50ı ıriil-
lefcvekili ile katılmak şartıyla, seçim döneminde ya
pacakları konuşmalarda, radyo ve televizyonu eşit
likle kullanmak hakkına sahiptirler. Seçim dönemi 
dışında ise siyasî partiler, radyo ve televizyondan, al
dıkları oy oranımla istifade ediyorlar. 

Burada tartıştığımız hüküm, seçim dönemi ile il
gili olduğu için, siyasî partiler arasında bir ayrımı söz 
konusu etmemiz mümkün olmuyor. Nitekim, dünya 
uygulamasına baktığımız zaman, siyasî partiler ara
sında eşitliği bozacak bir uygulamayı hiçbir yerde 
görmüyoruz. 

İzin verirseniz, Alman radyo ve televizyon idare
lerinin bu konu ile ilgili kanunlarından bir iki cüm
le okuyayım: 

Deutsche VVelle'nin Kuruluş Kanununda, «Fede
ral Meclis seçimlerine katılmak için en az bir eya
letteki seçimlere iştirak edecek partiler, aynı haktan 
yararlanırlar» denilmekte. Gene, Hessen Radyo ve 
Televizyonun Kuruluşuna Dair (Kanunda ise, «Ya
yın sürelerinin ve zamanlarının eşdeğer olmaları şart
tır» denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, beynenmilel platform içeri-
,,'sindıe hiçibtir yerde seçim dönemi için siyasî partilerin 

arasınjda farklılık göremezsinliz, Ancak bu hususta fark
lılık koyan ülkeler, siyasî partilerin rastgele radyo 
ve televizyondan yararlanmasını önleyici hükümleri 
de beraber getirmiş; «Radyo ve televizyondan ya
rarlanabilmek için, siyasî partinin mutlaka belirli 
ölçüde aday göstermesi lazımdır» demiştir. Bizim 
seçim kanunumuzda, seçime katılabilmek için 45 il 
ve bu illerin 2/3 ilçesinde teşkilat kurmuş olma şartı 
gibi temel şartlar koymuştur. Bu temel şarta uyan 
siyasî partiler arasında ayrım yaptığımız zaman de
ğerli arkadaşlarım; bu, Anayasanın 31 inci maddesi
ne taban tabana zıt bir uygulama olur. Çünkü Ana
yasanın 31 inci maddesi, bu söylediğim radyo ve 
/televizyonu kullanma kanununa konulacak hüküm
lerin ancak Anayasanın 13 üncü maddesindeki hu
dutlar içerisinde kalacağı esasını getirmiş. «Devletin 
güvenliği, millî bütünlülü bozucu» şeklindeki hü
kümlerin dışında başka kayıt koymamız mümkün 
değil. Eğer koyarsak Anayasanın dışına çıkmış olu
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkememizin 
müteaddit kararları var. Anyasa Mahkememiz 1976/3 
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esas sayılı kararında bakın eşitliği nasıl tanımlıyor: 
«Bu ilkeyle güdülen amaç, benzer koşullar içinde 
olan, özdeş nitelikte bulunan durumların yasalarca 
aynı işleme uyruk tutulmasını sağlamaktır.» Kesin 
hüküm getirmiş değerli arkadaşlarım. 

Gene Anayasa Mahkemesi bu görüşünü, Sayın 
Cumhurbaşkanının açtığı bir dava dolayısıyla 1978/28 
sayılı kararında şöyle pekleştirmiş: «Eşitlik ilkesi in
san Hakları Evrensel Beyannamesinde ve anayasalar
da yer almıştır. Anayasanın yurttaşlara tanıdığı te
mel hak ve özgürlüklerin tam olarak kullanılabilmesi 
de, eşitlik ükesinin var olmasına bağlıdır. Bu ilke
ye göre kanunların uygulanmasında benzer nitelikte 
ve durumlarda olanlar arasında ayrıcalık yapma
mak.» 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkememizin iki 
kararına gerekçe olan ve kaziye-i muhkeme haline 
gelmiş olan bu madde karşısında yüksek heyetinizin 
herhangi bir ayrıcalık yapması söz konusu değildir. 
Biz yüce heyetin, meseleyi soğukkanlı düşünmesini 
ve bu Anayasaya aykırı ayrıcalığa, mutlak surette yer 
vermemesini diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, vakit dar olduğu için sürat
le geçmek zorundayım. İkinci getirilen yenilik, ücretli 
propaganda meselesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, dünya radyo - televiz
yon işletmeciliğinde iki anaunsur var; birisinde, dev
let işletmeciliği, bir başkasında ise, ticarî işletmecilik 
esastır. Devlet işletmeciliği, bugün bütün Avrupa 
ülkelerinde benimsenen ve uygulanan bir sistemdir. 
Ticarî işletmecilik ise, yüksek malumunuz, Birleşik 
Amerika ve ona emsal birkaç ülkede uygulanan 
sistemdir. 

Şimdi, bu sistemlerin uygulandığı hiçbir ülkede, 
radyo ve televizyonun siyasî partilere paralı olarak 
tahsisi mümkün değildir. Çünkü, anayasayla koru
nan bir devlet kitle haberleşme aracının, siyasî pro
pagandanın satış aracı haline getirilmesini kesin olarak 
bütün kuruluşlar yasaklamıştır. 

Nitekim, Avrupa Konseyinin 1974 yılında dü
zenlediği bir seminerde hazırlanan raporda bu konu 
açıkça ortaya konmuş ve aynen, «Avrupa Konseyine 
dahil ülkelerde delevizyonlardan yararlanma ücrete 
tabi tutulmamış ve televizyon zamanlarının tahsisi 
kanunlarla ya da televizyon kuruluşları ve siyasî 
partiler arasındaki anlaşmalarla düzenlenir» denmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun AvrupaMa bir benze
ri yoktur. Getireceğimiz sistemin benzeri, Birleşik 

Amerika'da vardır; ikincisi de - yanlış anlamayın, 
aklınıza başka bir çağrışım gelmesin - Marcos'un ül-
kesinde vardır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Kasaroğlu, 
rahat söyle, herkes istediği gibi anlasın. 

DOĞAN KASARİOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bizim Anayasa düzenimiz içerisinde pa
ralı propaganda sistemini getirdiğimiz zaman, bu ka
pıyı açtığımız zaman, siyasî konjonktürün nerede baş
layıp nerede biteceğini hiçbirimiz kestiremeyiz. Bunun 
getireceği zararları önlemenin mümkün olmadığını he
pimiz bilmak durumundayız. 

Seçime katılmak için siyasî partiler, belirli parayı 
depozit olarak yatırmak zorunda değiller; seçimlere 
katılmak için siyasî partiler, kendi bütçelerini deklare 
etmek zorunda değiller. Bütün siyasî partilerimizi ay
nı şekilde, aynı imkânlardan yararlanır saymak 
mümkün değildir ve Anayasanın eşitlik ve hakka
niyet prensiplerine uygun olmayacaktır. 

Bu maddeyi getirdiğiniz zaman, siyasî partileri 
ister istemez birtakım imkânı geniş çevrelerin uydu
ları haline getirmenin kapısını açmış olursunuz. 
Türk Devletinin nizamı buna müsait değil ve Ana
yasamız buna bu imkânı vermiyor. Komisyonda gö
rüşülürken, Anavatan Partisinin değerli sözcüsü ar
kadaşlarım; «Efendim, partilerin teşkilat kurmak için 
zaten bir paraya ihtiyaçları var; o parayı nereden 
buluyorlarsa bunu da bulsunlar» buyurdular. Daha 
de ileriye gittiler ve dediler ki, «Belediye hoparlörlerin
den propaganda yapılırken nasıl para ödeniyorsa, 
buna da aynı para ödensin» buyurdular. Ben bu be
yanları arkadaşlarımın birer esprisi olarak kabul 
ettim; çünkü hiçbirini, devlet radyo ve televizyonunu 
belediye hopparlörü olarak görme durumunda olan 
insanlar olarak kabul etmiyorum. 

BAŞKAN —. Toparlayalım Sayın Kasaroğlu. 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Peki Sa

yın Başkanım. 
Bu hükmü gerçekleştirmemize imkân yoktur. Bi

zi kesin olarak bağlayan bir başka husus daha var 
ki, temel kanunlarımızdan bir tanesi; Anayasanın 
133 üncü maddesine göre çıkarılmış Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kuruluş Kanunudur. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 133 üncü 
maddesi de Radyo ve Televizyon Kurumunu devlet 
tekelinde bir müessese olarak kabul etmiş. Radyo 
ve televizyon devlet tekelinde kaldığı sürece, siyasî 
propagandanın bunun içine parayla girmesi müm
kün değil. Keşke Anayasamız elverse de, Türkiye' 
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de de, öbür ülkelerde olduğu gibi, özel radyo ve 
televizyon istasyonu kurma imkânı bulsak. Böyle bir 
şey olursa biz sizin yanınızda oluruz, sizinle beraber 
oluruz; ama devlet radyo ve televizyonu içerisine 
paralı siyasî propaganda meselesini getirdiğiniz za
man, bunda, gönlümüz istese de: Anayasa mani ol
duğu için, sizinle beraber olamayız arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, 2954 sayılı Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumu Kanununun 26 ncı mad
desi, bu kurumdaki reklam yayınlarının nasıl yapılaca
ğını hükme bağlamış. Kurum yayınlarının nasıl olacağı, 
Anayasaya göre çıkarılmış bu temel kanunda gösteri
liyor. Reklam unsuru, istisnai yayın unsuru olarak 
getirilmiş ve kanunun 26 ncı maddesinde reklamla
rın nitelikleri sayılırken, en sonunda şu hükme yer 
vermiş: «Reklam yayınlarında; halkı aldatıcı, yanıl
tıcı, haksız rekabete veya karşılıklı cevaplaşmaya yol-
açıcı, diğer ürün veya nitelikleri kötüleyici, herhangi 
bir ürünün israfını telkin veya ima edici ve genel ola
rak memleketin ekonomik durumuna zarar verici hu
suslara yer verilmez,... - dikkat buyurun - siyasî pro
paganda yapılamaz.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu hüküm burada kal
dığı sürece, bu kanuna koyacağınız hükmün hiçbir 
değeri olmayacak. Yarın Seçim Kanununa koyaca
ğınız (bu hükmü Yüksek Seçim Kurulu da uygulama
yacak, TRT'deki sorumlular da bunu uygulama so
rumluluğu altına girmeyeceklerdir. 

önce, böyle bir niyetiniz varsa, gelin Anayasanın 
133 üncü maddesini değiştirin, radyo ve televizyonu 
devlet tekelinden çıkarın, ondan sonra ona paralel 
olarak bu temel kanunu değiştirin, sonra da gelin, 
parayla yayınları satacağız diye kanun getirin ve bu
nun tartışmasını yapmaya hazır olun... 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bağlarken bir hu
susa dikkatinizi çekmeyi görev biliyorum. Anayasa
nın 31 inci maddesinin gerekçesini lütfen gözden 
uzak tutmayın. Yüce Parlamentomuz, Anayasaya 
aykırı kanun çıkaran bir organ durumuna girmesin. 
Eğer, illa kayıt koymak istiyorsanız, gelin başka 
kayıtlar koyalım ve «67 ilde seçime katılacak parti
ler aynı haktan yararlanır» diyelim veya diyelim, ki, 
45 ilde seçime katılanlar şu şekilde yararlanır, 67 ilde 
seçime katılanlar da bu şekilde yararlanır.. Bu, Ana
yasanın eşitlik ilkesini bozmaz. Çünkü Anayasa eşit
liğini korken, aynı şartlarda bulunan ve aynı nite
likte olan kuruluşlardan bahsediyor. Dünya uygula
maları içerisinde bir örneği bulunmayacak böyle 
bir yolu açtığınız zaman, ülke için talihsiz bir kapı 
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açmış olursunuz ve arkadaşlarım unutmayınki paralı 
propaganda dahi Marcos'u kurtaramadı. 

Saygılar sunarım. (MDP ve SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Kasaroğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Turan Bayezit; buyurunuz. 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; madde üzerindeki açıklamama başlamadan önce, 
Yüce Meclisin çok hassas olduğuna inandığım, bir ko
nuya temas etmek istiyorum. 

Geçtiğimiz hafta Güneydoğu Anadoluda eşkiya 
16 erimizi şehit etti ve 18 vatandaşımızı da öldürdü. 
Bu rakamlar, sanırımki bir hafta içerisinde İran - Irak 
cephesinde verilen telefatın çok üstündedir. Yine bu 
rakamlar, hepimiz onu biliyoruz ki, 12 Eylül önce
sindeki bir hafta içerisinde, eşkiya bu memleketin içe
risinde iken verdirilen telefatın çok üstündedir. 

Yine iki gün önce yakınımızda sıcak bir harbin 
işaretleri başladı ve arttı, Sayın Başbakan, Türk ihra
catçısına ve işadamına, «Ortadoğu'dan elinizi çekin, 
başka pazarlara, Avrupa'ya yönelin» mesajını verme 
zorunluluğunu hissetti. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Günde
me gel... 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bu, gün
demden daha önemli.kardeşim. 

Biz isterdik ki, özellikle Güneydoğu Anadoludaki 
ve Libya'daki olaylar hakkında hükümet bugün Yüce 
Meclise bilgi versin. (SHP sıralarından alkışlar) Biz 
isterdik, ki, hükümet Meclise saygıyı sadece kelimeler
le değil, fiiliyle ispat etsin. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, ne ilgisi var? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Ne 
ilgisi var? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ve biz is
terdik ki, hükümet görevinin bilincini ve ciddiyetini id
rak etsin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Bayezit... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Gündem dı

şı konuşmalara başlamadan önce bunları hükümetin 
dile getireceğini zannettik. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Evvela içtüzüğe saygılı olmayı öğren. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
bakan salona girdiğinde ve sayın hükümet sözcüsü 
hızlı bir tempoyla salona girdiğinde, bu bilgiyi vere-
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çeklerini zannettik. Kendilerini göreve davet ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen maddeyle ilgili 
görüşlerinizi belirtiniz efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sen 
görevini yap. İçtüzüğe saygılı ol. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Herkes göre
vini yapsın. 

Sayın Başkanım, beni bağışlayınız, bu konuyu hü
kümete hatırlatmayı bir görev telakki ettim. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Niye bağışla
yacağız? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Seni Allah bağışlasın. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlarım; televizyonun ve radyo
nun önemini tekrarlamayacağım, kamuoyu oluştur
madaki fonksiyonunu, işlevini, ağırlığını tekrarlama
yacağım.. Halen yürürlükte olan eski yasayla yeni ya
sa arasında bir karşılaştırma yaparken, ortaya çıkan 
çarpıcı birkaç gerçeği bilgilerinize sunmak istiyorum. 
Mevcut yasa, seçime giren bütün siyasî partilere eşit 
olarak ve 7 günlük bir süre içerisinde toplam 80 da
kikalık bir sürede istifade hakkım tanımıştır. Anava
tan Partisi Grubunun teklifinde bu hak, eşitlik ilkesi 
bir tarafa bırakılarak, «Mecliste temsil edilen, Meclis
te grubu olan ve Mecliste temsil edilmeyen partiler» 
diye üçe bölünmekte ve eşitlik ilkesi bu noktada çiğ
nenmektedir. Yine bu hak, bugünkü mevcut kanun
daki gerek gün ve gerekse toplam süre bakımından 
azaltılmaktadır. 

Ancak, getirilen teklifle, demokrasilerde yaşanma
yan bir paralı seçim propagandası sistemi ihdas edil
mektedir. Her nedense, Anavatan Grubu devlet te
levizyonundan ücretsiz olarak yararlanmada eşitlik 
ilkesini çiğnemekte; ama paralı yararlanmada eşitlik 
ilkesine sadık kalmaktadır. «Her nedense» sözünün an
lamı çok açıktır. Bu, Anavatan Partisinin felsefesinin 
bir gereğidir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bravo 
Sayın Bayezit!.. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; bu madde Anayasaya 
aykırı; bu madde Anayasanın 31 inci maddesinin ikin
ci fıkrasına ters düşer; bu madde demokratik gelenek
lere terstir; bu maddenin dünyada bir benzeri yok
tur. Bunu söylemenin hiçbir faydası yok; hele «Dün
yada bir benzeri yoktur» demenin hiçbir faydası yok-

| tur. Çünkü, dünyada benzeri olmayan nice teklifler 
geldi ve görüşüldü. 

Ancak, bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Bu teklifte, özellikle siyasî paralı reklamda, «5 daki
kadan az olamaz» diye bir kayıtlama var. Bilmiyorum, 
bunun, mantığı nedir arkadaşlar? Ben fakirsem, ben 
bir parti olarak 2 dakikanın parasını verebiliyorsam 

I muhterem arkadaşlarım; insaf ediniz, benim paralı 
olarak bu istifade hakkımı niçin kullanmamı engel
liyorsunuz?.. Bunun mantığını ortaya koyun. 

Yukarıda hepsini 10'ar dakika almışsınız ve bu sis
temde bunu 15 dakikaya ve 15 dakikadan 45 dakika
ya çıkarıyorsunuz. Dışarıdan seçime giren bir partinin 
devlet radyosundan yararlanma hakkı 30 dakika iken, 
siz paralı reklamı 45 dakikaya çıkarmış oluyorsunuz 
ve 45 dakika istifade ettiriyorsunuz. Bunun mantığı
nı biz anlayamıyoruz; bunun mantığım siz de anlaya
mıyorsunuz da, bunun niçin getirildiğini izah edebili
yorsunuz belki. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Anlamasaydık 
oy verir miydik? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; ikinci önemli konu, ücret
li propagandada - esas amaç budur - görüntülü yayı
nın yapılabilmesidir. Kanundaki esas kural burada 
bırakılıyor, bir istisna getiriliyor ve yaptıkları ve ya
pacakları icraatlardan bahsedilebilir, onlar görüntü
lenebilir; sadece partilere sataşılmaz, hakaret edile
mez, deniyor. Zaten hakaret etmeniz, sataşmanız TRT 
yayın ilkelerine ters düşer. Tarafsız bir TRT'nin bu
nu, kanuna koymasanız da nazarı itibare alması ge
rekir; fakat bu paralı yayın ilkesini getirmek suretiy
le siz, demokrasinin tarifine bir yeni unsur ilave edi
yorsunuz; özgürlük gibi, erdem gibi, eşitlik gibi bazı 
ulvî unsurların yanına, insanoğlunun yüzyıllarca mü
cadele vererek elde ettiği bazı unsurların yanına bir de 
demokrasi tarifine parayı ekliyorsunuz. Bu sizin için 
doğaldır; ama gerçek demokrasiye inananlar ve be
nimseyenler için doğal bir yaklaşım değildir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; getirilen tek
lif çarpıcı iki noktayı ortaya koyuyor. Birincisi, Anava
tan Partisinin sosyal adalet anlayışı ve devlet felse
fesi. Anavatan Partisinin sosyal adalet anlayışı ve 
devlet felsefesi, devlet imkânını zenginin yanında kul
lanmaktır. İşte bu teklif, Anavatan Partisindeki bu 
felsefenin siyasete bir yansımasıdır. Bu açıdan yadır
gamamak gerekir. 

İkinci konu, kanımızca biraz daha önemli; Anava
tan Partisinin demokrasi anlayışı ve demokrasiye yak-
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laşımı. Bir yandan, «Türk toplumunu Atatürk'ün gös
terdiği hedefe götüreceğiz, çağdaşlaştıracağız» diyor
sunuz; bırakın çağdaşlaştırmayı, bugün gerçek de
mokrasiyi, insanlığa mal olmuş demokrasiyi kabul et
miş Batı toplumlarının ölçülerinin dışına çıkarak, bir 
yandan, «Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş düzeye çıka
cağız» diyorsunuz. Onu elde etmeniz, o düzeye eriş
meniz zaten mümkün değil. Siz demokrasiye şu açı
dan bakar ve yaklaşırsanız; bugünkü Avrupa ülke
lerinin, bugünkü Batı ülkelerinin benimsediği demok
rasi kuralları ve unsurları dışına çıkarsanız, kendinizi 
Avrupa'ya dahi kabul ettiremezsiniz ve siz bunu be
nimsemiş olduğunuz takdirde, «Biz AET'ye girece* 
ğiz, biz Avrupa'nın falan topluluğuna gireceğiz» söz
lerinizde samimî olduğunuzu Türk Milletine hiçbir 
zaman ispat edemezsiniz arkadaşlarım. 

Bu teklifle getirilen değişiklik, bu iki çarpıcı yö
nüyle, iktidar partisinin felsefesini ortaya koyan bir 
değişikliktir. Kabul edilecektir; Anayasaya aykırılığı 
biline biline kabul edilecektir ve bir akıbete gidecek
tir, muayyen akıbeti gerçekleşecektir. Ancak, Anava
tan Partisi Hükümeti ve Anavatan Partisi Grubu bu 
maddeyi kabul etmekle, demin özellikle vurgulamak 
istediğim iki noktadaki gerçek niyetini ve o iki nokta
ya gerçek yaklaşımını ortaya koyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, teklifin geneli üzerindeki 
görüşlerimizi arz ederken de belirlemiştim; seçim ari
fesinde paralı reklamlara çıkıldığında, insanın psiko
lojik yaşamında var olan bir olgu tekrarlanacaktır. 
Bu, «çağrışım» dediğimiz, «tedai» dediğimiz bir yak
laşımdır ve Türk halkı bu çağrışımıyla, bundan Ön
ceki günlerde seyretmiş olduğu bazı programları ha
tırlayacaktır ve değerlendirmesini çok sağlıklı olarak 
yapacaktır. Bu, bizim dışımızda olan, bizim dışımız-
dakileri ilgilendiren bir konudur; ancak bu madde
nin bu şekliyle metinde kalmaması gerekir, bu madde
nin metinden çıkarılması gerekir ve bundan önceki 
kanunun benimsemiş olduğu eşitlik prensibi içerisin
de ve asgarî 7 günlük bir süreç içerisinde; çünkü in
san anlayamıyor, mantığına yerleştiremiyor; vatanda
şı yönlendirmek, vatandaşı siyasî bilince eriştirmek, 
vatandaşı demokrasi ile haşır neşir etmek, vatandaşı 
siyasî partilerin bir doku gibi içinde bir noktaya geti
rebilmekten niçin kaçınılıyor; hem bu madde ile ve 
hem de diğer maddelerle?.. 

Bu itibarla, metinden bu maddenin çıkarılması ve 
mevcut maddenin hiç değilse asgarî düzeyde aynı şek
liyle muhafaza edilmesi gerekir. Bunu yaptığımız tak
dirde biz, Türkiye'de demokrasiyi gerçekleştirebildik 
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| diyebiliriz. Bunu yaptığımız takdirde, bu maddeyle 
i idrak edeceğimiz bir seçimin sonunda, hiç değilse, ile

tişim araçlarından istifade açısından, demokratik bir 
I seçim yaptık diyebiliriz; ama değişiklik teklifini kabul 

ettiğiniz takdirde, bunu diyebilmek hiçbirimizin vic
danının kabul edebileceği bir itiraf olmayacaktır. Biz 
kendimizi zorlasak da, kabul etsek de, bazıları ken
dini zorlasa da, kabul etse de, bunu kamuoyuna kabul 

I ettiremeyecektir. 
Saygılar sunuyorum. (SHP ve M DP sıralarından 

alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Eyüp Aşık; 

buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) 

— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; kanun tek
lifinin bu ve yabancı ülkelerdeki vatandaşların oy kul
lanması ile ilgili daha sonraki maddesi, tümü üzerin
deki konuşmalardan itibaren her vesile ile tenkit edil
di ve özellikle eşitlik, Anayasaya aykırılık ve başka 
demokratik ülkelerde örneğinin olmaması yönünde 

. sürekli ithamlar yapıldı. 
Şimdi, teklif metninde bir kere anlaşalım : «Seçi

me katılan siyasî partiler ilk gün 20, son gün 10 daki
kayı aşmamak üzere iki konuşma hakkı» Bütün siya
sî partilere iki konuşma hakkı; toplam 30̂  dakika. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Neden?.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Evvela bunu bir oku

yalım da, ondan sonra eşitlik var mı, yok mu, karşı-
I laştıracağız : «Mecliste grubu olan siyasî partilere 

10'ar dakikalık iki konuşma hakkı. 
Mecliste temsil edilen siyasî partilere 10'ar daki

kalık bir konuşma hakkı.» 
Şimdi, sürekli olarak, «Eşitlik nerede? Anayasaya 

ı aykırıdır, eşit değildir» şudur, budur, deniyor. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sizin için 
önemi yok mu bunların? 

I EYÜP AŞIK (Devamla) — Muhterem milletve
killeri, Anayasada, bahsettiğiniz hususlar, «Eşit şart
lardaki kişiler arasında, kuruluşlar veya tüzelkişiler 
arasında» şeklinde ifade edilmektedir. Yani bu imkân 
seçime katılan bütün siyasî partilere tanınmıştır. Ana-

I vatan Partisinin kendisine ait özel bir avantajı yok
tur; grubu olan bütün siyasî partilere tanınmıştır. 
«Efendim, grubu olmayanlara da eşit davranılsın, eşit 
hak tanınsın» deniliyor. O zaman, her akşam demeç 
veriyoruz; muhalefet partileri her akşam, siyasî ha-

! berler bölümünde demeç veriyor; ama Mecliste olrria-
j yan partilerin demeçleri veya haberleri verilmiyor, on-
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lar da verilsin... (SHP ve MDP sıralarından «Veril
sin, verilsin» sesleri) 

Efendim, Hazineden yardım alınıyor, o zaman eşit
lik bozulmuyor. 

FAİK TARIMCIAĞLU (Bitlis) — Eşitlik bozulu
yor efendim; eşitlik yok ediliyor. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Milletvekili sayısına 
göre Hazineden yardım alınıyor, o zaman eşitlik bo
zulmuyor... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ta
biî, oradan kaynaklanıyor. Bunun objektif sebebi var
dır; alınan oydan kaynaklanıyor. 

BAŞKAN — Sayın Aşık, lütfen sorulu cevaplı bi
çimde konuşmayın. 

Sayın milletvekilleri, hatibin sözünü kesmeyin. 
Devam edin sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, kamunun 

elinde sadece TRT yoktur. Devletin uçağı vardır; çok 
parası olan biniyor. (SHP ve MDP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar, gülüşmeler) Yani eşitlik yok efen
dim, binmeyin... (SHP ve MDP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar, gülüşmeler) 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Başbakan bini
yor ama... 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, parası yü
zünden herkes binemiyor; böyle devlet imkânlarından 
eşit surette yararlanmamız lazım. Bu, Anayasanın eşit
lik prensibini zedelemez... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Parayı 
nereden buluyorsunuz? Anavatan, paraları nereden 
buluyor? Onu anlat bakayım. Millete hesap vermek 
durumundasınız. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibin 
sözünü kesmeyiniz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Kay
nağı neresi? Nereden buluyorsunuz? Millete hesap ve
rin. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Gürkan, siyasî 
partilerin hesapları, Anayasa Mahkemesi ve Cumhu
riyet Başsavcısının denetimine tabidir; ANAP'ın pa
rayı nereden bulduğunu, Başsavcı gelir, araştırır, def
terleri inceler; ama bu konuda şikâyet hakkınız da 
vardır. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Kayda girmeyenler?.. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Uçağı nereden al
dınız?.. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibin 
sözünü kesmeyiniz. 

Buyurun, devam edin Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Muhterem milletvekil

leri, Avrupa'da, diğer demokratik ülkelerde benzeri 
var mı, yok mu tartışmasına gelince: Evet, vardır. 

Sayın Kasaroğlu, geçen hafta teklifin görüşülme
si sırasında yaptığı konuşmada «Anavatan Partisine 
mensup milletvekilleri gitsin, 16 saat düşünsün, vic
danî muhasebe yapsın» dedi. Ben de o çağrıya katıl
dım ve bir araştırma yaptım. 

MEHMET KOCABAŞ (tçel) — İstihareye yatsay-
dın. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Elimde, Danışma Mec
lisi Genel Sekreterliğinin, Danışma Meclisi üyeleri için 
hazırladığı, 1983 yılı basımı, seçimlerle ilgili olarak 
bütün Avrupa ülkelerindeki düzenlemeleri ihtiva eden 
bir kitap var. Bu kitabın, İngiltere ile ilgili bölümün
den bir pasaj okuyacağım. Orada, Sayın Kasaroğlu'-
nun buyurdukları gibi, hem özel, hem devlet televiz
yonu var. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Bizde özel 
televizyon yok. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Her ikisi için ama. 
«Siyasî partilerin konuşmalarıyla ilgili televizyon 

yayınlarının düzenlemesi, İngiliz Yayın Kurumu ve 
bağımsız yayın otoritesinden oluşan bir komisyonca 
yapılır. Televizyon seçim yayınları bütün kanallardan 
naklen yapılır.» 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Bizde yok. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Bizde tek 
yayın var. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Müsaade buyurun. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibin 

sözünü kesmeyin. 
Devam edin Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — «Siyasî partiler arasın

da varılan anlaşma gereği, İşçi Partisi ve Muhafaza
kâr Partiye 10'ar dakikalık 5 televizyon yayını ve rad
yo yayını yapma hakkı verilmiştir. Liberal Partinin 
ise, 10'ar dakikalık 4 televizyon yayını (Dikkat buyu
run, 4 televizyon yayını) ve 5 radyo yayını; İskoç Ulu
sal Partisinin ise, 10 dakika süren 2 televizyon yayını 
yapma hakkı vardır.» 

Bu, ̂ İngiltere'deki seçimlerde uygulanan sistem; ya
ni hem özel televizyonda, hem devlet televizyonunda 
bu süreler bu şekilde tahdit edilmiş ve hatta aşağıda 
en son bir partiye ise tek bir konuşma hakkı verilmiş
tir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Paralı rru, parasız 
mı? 
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EYÜP AŞIK (Devamla) — Paralıya da örnek ve
receğim. 

Fransa'dan misal vermek istiyorum... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Fran-

sa'daki demokrasi var mı burada üstat? O misali ver. 
ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sen 

sesini kes, sen konuşma... 
BAŞKAN -— Sayın Bayezit lütfen... 
Sayın hatip devam edin. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, çağdaşlaş

madan, Atatürkçülükten, demokrasiden bahsettiniz, 
biz de demokratik ülkelerden örnek veriyoruz Sayın 
Bayezit. 

«Birinci tur seçimler için Millet Meclisinde, parla
mentoda grupları bulunan parti ve gruplara 3 saatlik 
- sayıyor, sayıyor, en son - 75 aday ile katılan parti
lere ise birinci turda 7 dakika» deniliyor. 

Muhterem milletvekilleri, Fransa'da grubu bulu
nan partilere 3 saat, en az 75 aday gösterene 7 daki
ka; İngiltere'de ise - az evvel okuduğum gibi - parti
lere göre değişik süreler tanınmıştır. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Orada özel kanal
lar var. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Devlet televizyonu... 
Ben devlet televizyonundan bahsediyorum. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Alternatif var. • 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Özel televizyonlar 
bedava mı? 

EYÜP AŞIK (Devamla) — isterseniz baştarafını 
da okuyayım: «Parti ve gruplar teşriî seçim kampan
yaları için Fransız radyo ve televizyonundan yarar
lanırlar. Her program millî televizyon ve radyolarda 
aynı zamanda yayımlanır.» Sizin ikazınız üzerine bu 
araştırmayı yaptık; işte getirdiğimiz örnek. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bunun esasını bil
miyorsunuz. Siz şimdi okuyorsunuz; ama arkasında-
kini bilmiyorsunuz. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Size takdim edebili
rim. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Biz 20 
dakika konuşacağız, siz 10 dakika konuşacaksınız. (Gü
lüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen karşı
lıklı konuşmayınız. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Muhterem milletvekil
leri, özel televizyonla, devlet televizyonu yayın politi
kası bakımından fark etmez. Özel televizyonun olma
sı gayet tabiî daha iyidir; ama özel televizyon da ol
sa bir yönetmeliğe göre yayın yapacaktır. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — özel televizyon
la, devlet televizyonu nasıl farklı olmaz Sayın Aşık? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibin 
sözünü kesmeyiniz. 

Sayın Korkmaz... 
Sayın Aşık, siz devam edin. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Kasaroğlu'nun 

buyurdukları reklam tarifesi ile alakası yoktur. Si
yasî propagandaların televizyondan yayınlanmasıyla 
ilgili kanun maddesi düzenlemektedir; reklamlarla 
mukayese etmek veyahut da reklamlarda politika ya
pılamaz gibi bir mukayese yapmak mümkün değil
dir. 

Ayrıca, bundan beş on sene evvel de - gayet iyi 
hatırlıyorum - günlük gazetelerde partilerin büyük ilan
ları bu şekilde yadırganmış, «Eşitliğe aykırı» denmiş
ti. Umuyorum muhalefet milletvekili arkadaşlarımız 
da ileriki yıllarda bu ileri düşünceyi artık yadırgama-
yacaklardır; tıpkı bugün gazetelerdeki siyasî partile
rin ilanlarını yadırgamadığımız gibi. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Orada 
sendikalardan sosyaldemokrat partiler para alıyor, onu 
da söyleyin ama. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Biz Anayasanın ve 
kanunların müsaade ettiği ölçüde düzenleme yaptık. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — ingil
tere'yi örnek veriyorsunuz. 

Bu işler topal gitmez Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Ana

yasa mani, Anayasa... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Değiş

tirelim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Muhterem milletvekil
leri, özetlersek, getirilen bu madde, aynı kategorideki 
siyasî partiler arasında farklı bir işlem gerektirmemek
tedir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Paraü yayma gel 
paralı yayına... Vereceğim dediğiniz örneği vermedi
niz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Veremez; çünkü öyle 
bir şey yok. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Amerika Birleşik Dev
letlerinde paralı yayın vardır. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar gülüşmeler) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Filipin-
ler'de de var. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Ayrıca, az evvel pa
ralı yayınla ilgili olarak örneğini verdiğim gibi, Hazi-
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neden yardım verilirken hiç eşitlik bozulmuyor; dı
şarıdaki partilere verilsin verilmesin, sizin için hiç fark 
etmiyor; ama televizyondan parayla yayınlanmaya sı
ra gelince hemen eşitliğe sarılıyorsunuz. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
Pastanın büyük dilimini siz alıyorsunuz, hesabını da 
siz yapın. 

BAŞKAN — Sayın Aşık, siz konuşmaya devam 
edin. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Güçleri oranında, millî 
iradenin temsil ettiği kısmı oranında siyasî partiler Ha
zineden de yardım alır. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — O 
millî irade anlayışı sizin anlayışınız. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Bir taraf
tan genel başkanları, diğer taraftan milletvekilleri laf 
atıyor; bu nasıl iş?.. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, izin verirse
niz özetlemek istiyorum: Getirilen bu hükümler, aynı 
kategorideki siyasî partiler arasında farklılık gözetme
mektedir; şurada bulunan bütün partiler için, aynı da
kikalarla, aynı oranda faydalanma imkânı temin et
miştir. Eşitlik prensibine ve Anayasanın bahsedilen 
maddelerine aykırı değildir. TRT Kanunu ise, daha 
evvel böyle bir hüküm mevcut olmadığı için, bu yön
de bir düzenleme getirmemiştir. Reklam tarifleriyle 
veya reklamlarla ilgili hükümlerle bu maddenin ala
kası yoktur; eğer gerekiyorsa bununla ilgili yeni dü
zenleme getirilebilir. 

Yüce heyetin takdirlerine arz ederim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
Şahısları adına; Sayın İhsan Tombuş, Sayın Tür

kân Arıkan, Sayın Paşa Sarıoğlu ve Sayın Nuri Kork
maz söz almışlardır. 

Yeni imkânlar çıkmadıkça ancak iki arkadaşıma 
söz verebileceğim. 

Sayın Tombuş, buyurun efendim. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Vazgeçtim efen

dim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Buyurun Sayın Türkân Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde ile par
tiler sınıflandırılıyor; birinci sınıf partiler, ikinci sınıf 
partiler, üçüncü sınıf partiler deyimleri getiriliyor... 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Siz ikinci sınıf par
ti mi oluyorsunuz? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — Bel
li olmaz; belki biz birinci sınıf oluruz çok kısa za
manda; çünkü vatandaşın yanındayız. 

Birinci sınıf partilere 30 dakika süre, ikinci sınıf 
partilere 20 dakika süre, üçüncü sınıf partilere 10 da-
kike süre veriliyor. Böylece, bazı partilere bir tür im
tiyaz tanınıyor. Oysa Anayasanın 10 uncu maddesin
de, «Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imti
yaz tanınamaz» hükmü yer almaktadır. 

6 Kasım 1983 seçimlerinin bir özelliği vardı; bazı 
partiler kendi iradeleri dışında seçime ve dolayısıyla 
Meclise giremediler. O günün şartlarından doğan bir 
sonuca dayanarak partileri cezalandırmak, hak ve 
adaletle bağdaşamaz. Bugün Mecliste temsil edilen 
ve grubu olan, Mecliste temsil edilen, ancak grubu 
olmayan partiler vardır, Meclis dışında da partiler 
vardır. Bütün partiler hakkında seçmenin bilgi edin
me hakkının ve Anayasanın 31 inci maddesinde be
lirtilen; kamuoyunun serbestçe oluşmasının engellen
mesi, sınırlanması ve bu konuda belirli partilere te
kel sağlanması, demokrasi anlayışıyla bağdaşamaz. 

Maddenin (d) bendine gelince : «Siyasî partiler, 
yaptıkları icraatı, görüntülü olarak verebilir» deniyor. 
ANAP, 6 Kasım 1983'te iktidar olmuştur. ANAP, 
bu fıkra ile iktidarı döneminden önce başlayan ve 
bu dönemde tamamlanan bütün işlerin primini, par
sasını toplamak istemektedir. Bu, haksız bir iktisap 
değil midir? Vatandaştan elde edilen paralarla tamam
lanan işleri, sadece bir partiye mal etmeniz ve bunu 
propaganda aracı olarak kullanmanız, adalet ilkesiy
le, demokrasi ilkesiyle bağdaşamaz. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen de o zaman, 
oradan geldin. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — Ben 
oradan geldim; ama bu konularda sizlerle anlaşama
dığım için, gerçekten demokrasiye inandığım için 
oradan ayrıldım. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVL1 (Te
kirdağ) — Bir daha gelemezsin. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Yine, (d) fıkrasında, 45 dakika paralı konuşma hakkı 
tanınıyor. 45 dakikalık konuşma, yaklaşık 200 mil
yon lira tutacak. Seçime yaklaştığınız zaman, bu üc
retleri iki katına çıkarırsanız, üç katına çıkarırsanız, 
diğer partiler ne zaman yapacaklar, onu düşündünüz 
mü? Oysa, Anayasanın 5 inci maddesinde, «Devle
tin görevi, kişinin temel hak ve hürriyetini, sosyal hu
kuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak su
rette sınırlayan siyasal, ekonomik engelleri kaldır-

- 467 — 



T. B. M. M. B : 83 

maktır» deniyor. Oysa siz, getirdiğiniz bu fıkra ile, 
Anayasanın 5 inci maddesinin tam zıddını uygulu
yorsunuz. Hem adalet anlayışından yoksun, hem ör
tülü ve gizli ekonomik bir engel getirerek, siyasal so
nucu etkilemek istiyorsunuz. 

Oysa bakınız, Sayın Başbakan, hükümet progra
mında demokrasiyle ilgili olarak - beraberdik o sı
ralarda ve bunu sizinle birlikte ben de onayladım -
neler söylemiş : «6 Kasım seçimlerinde yüce Türk 
milleti, o yanılmaz sağduyusuyla, demokratik nizama 
olan inancını ve sahipliğini en güzel şekilde ortaya 
koymuştur. Büyük Önder Atatürk'ün «Hâkimiyet ka
yıtsız şartsız milletindir» düsturu, değerinden bir neb
ze kaybetmeksizin, gönüllerimizde yaşamaya devam 
etmektedir. Bu vesileyle Başkomutan Atatürk'ün çiz
diği yoldan ayrılmayarak, millet iradesinin gerçek
leşmesini sağlayan ve demokrasiye bağlılığını bütün 
dünyaya bir defa daha ispat eden Türk Silahlı Kuv
vetlerine huzurlarınızda şükranlarımı sunarım» Silahlı 
Kuvvetlerimiz, iktidarı üç yıl içinde sivil politikacı
lara teslim ettiler; ama 6 Kasımda, belirli şartlar al
tında iktidara gelen ANAP, bırakmamak için siyasal 
oyunlarını sürdürmektedir. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Siz de 6 Ka
sımda seçildiniz, siz de... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
«Hürriyetçi demokratik nizama gönülden bağlıyız» 
diyor hükümet, programında; «Millet hâkimiyetinin, 
demokrasinin tek esası olduğuna inanıyoruz» diyor 
hükümet, programında; «Demokratik nizamı, insan 
hak ve hürriyetlerini zedelemeye, tahrip etmeye, or
tadan kaldırmaya matuf her hareketin karşısındayız» 
diyor hükümet, programında; ama getirdiğiniz bu 
teklifle demokrasiye gönülden karşı olduğunuzu gös
termektesiniz. Getirdiğiniz bu teklifle demokratik ni
zamı, insan hak ve hürriyetlerini korumak bir yana, 
tahrip ve ortadan kaldırmaya yönelik birtakım ön
lemler öngörmektesiniz. Aslında, getirdiğiniz bu tek
lif seçmene hakarettira. 

TRT'deki seçim propagandasında ANAP tekeli 
getiriyorsunuz; ekonomide başardığınız haksız reka
beti seçimlere de sokmak istiyorsunuz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (MDP ve Bağım
sızlar sıralarından alkışlar) 

ÎSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Seni kaç seçmen 
tanıyor?. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sen, 
seçimlerde kendi köyüne bile gidemedin. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı 
konuşmayınız. 

Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; belli dönemlerde sadece seçim
lerin yapılması ve Meclisin oluşturulması onun öte
sinde, sadece müsaade edilen bazı derneklerin ve bazı 
imtiyazlıların konuşması, hiçbir zaman özlediğimiz 
demokrasiyi bu memlekete getiremez. 

Türkiye'de 150 yıldan 'beni hep özlemini duydu
ğumuz, yerleşmesini istediğimiz, kendisine göre ge
lenekleri olan ve benimseyip, liçimize .sindirmek iste
diğimiz bir demokratik rejimin yerleşmesini hepimi
zin isteriğine şüphem yoktur; 'bunun cemine Anava
tan Farbisiırnin de dahil olduğunu görmek ve 'bilmek 
istiyoruz, 

Değerli arkadaşlarım, yalnız geçmiş olaylar bütün 
bunların yetmediğini bize göstermiştir; çünkü Türki
ye'de rejimler zaman zaman kişisdıleştirilmıiş ve ta
viz yarışına girilmiştir. Rahmetli İnönü, zamanın bir 
başbakanına «Şu konuda taviz veriyorsunuz, yarın ibu 
tavizi sizden daha iyi kullanacak binişti çıkacak» de
miştir ve nitekim o dediği çıkmış; bir yarışma baş
lamış ve o parti içinde bölünme olmuştur. 

İktidarda bulunduğu zaman 'bir partinin şartları 
kendisine göıre ayarlaması, sanki devamlı surette ik
tidarda kalacakmış gibi, kendisine göre birtakım yön
temler ve kurallar getirmesi, demokratik ilkelerle bağ
daşmaz. Bu, sonuçta belki bir dönem için işleyebi
lir; fakat sürekli olarak hiçbir zaman işleyemez. 

Şimdi, radyo ve «televizyon gibi, dünyanın her ye
rinde çok etkin bir 'aracın kullanılmasında, eşitlik il
kesi, zaten başından beri zedeilenmiiŞtir. 

Değerli arkadaşlarım, çok d yi 'hatırlıyorum, bir 
gün televizyon seyrederken o gün partimiz genel 'baş
kanının bir beyanatı vardı; ancak TRT, «New York' 
ta Waldoff Astoria'da grev olmuştur, Hyde Parkta 
hippiler şunu yapmıştır» diye haber vermiş, genel 
başkanımızın verdiği beyanat ise -samimî söylüyorum, 
,deft©rıimde de kayıtlıdır- altıncı sırada yer almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, kural zaten başından beri 
bozuktur. Vatandaşlara hizmetlerin sunulmasında eğer 
eşitlik ilkesi aranmaz ve objektif olunmazsa, vatan
daşların değer yargılarının oluşmasında bize düşen 
görevi yenine getiremiyoruz ve bunun yanında ku
rumlar da getirememektedir demektir. 

Şimdi, biraz önce konuşan arkadaşımız bir mi
sal verdi; fakat kendisine sorduğumuz zaman, onun 
arkasında paralı yayınların olup, olmadığına dair 
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herhangi 'bir bilgi veremedi ve veremez de. Ben üç 
yerde üç seçim gördüm; 'bunlardan Amerika'da ola
nında tulündüm ve seçim merkezine girerek takip et
tim; diğer iki tanesinde de tesadüfen o ülkelerde bu
lunuyordum, televizyon yayınlarını izlemiştim; yakın 
geçmişte de Fransa'daki seçimileri televizyondan iz
ledim. Arkadaşımızın bilgisi eksiktir; çünkü onun ar
kasındaki detayları 'bilmediği için burada da arkadaş
larımıza cevap veremedi. 

Şunu 'hatırlıyorum : Arnerilka'da televizyondaki 
ilk seçim konuşmaları, karşılıklı eşıMik ilkesine uy
gun şekilde ve Kennedy ile Nbcon'un seçime katıldı
ğı dönemde yapılmıştır. 

Televizyondan eşitlik içerisinde yararlanma konu
sunda bir örnek vermek istiyorum : Propaganda ama
cıyla canlı olarak yayınlanan bir şovda, şovu yöne
ten kişinin, başkan adaylarından biri lehline söz et
mesi üzenine kendisine galen eleştiri mektupları se
bebiyle; «Ben onun ismlinden, yakınlığım dolayısıy
la bahsettim; fakat aldığım mektuplar üzerine, bu
gün de diğer aday için şunları söylemek ihtiyacını 
duyuyorum, 'hatamı düzeltmek istiyoırum» demek zo
rumda kalmış'tıır. 

Demek ki, bir dengenin kurulması... 

ŞABAN KÜÇÜKOĞUU ('Kastamonu) — Orada 
iki parti var, iki parti... 

PAŞA SARIOĞLU ('Devamla) — Bir dakika, bir 
dakika; partilerin olması demokrasinin gereği değil 
mi? 

Şimdi, üzerinde 'bu kadar titizlikle durulması la
zım gelen 'bir aracın, seçmenlere sunulacak bir siya
sal tercih karşısında parasal bir vasıta haline geti
rilerek kullanılması, eşitlik ilkesinin ötesinde, vatan
daş vicdanini! da zedeler. 

Değerli arkadaşlarım, vatandaşın vicdanını neden 
zedeler? Eğer televizyonun kullanımı son günlerdeki 
hale getirilip de haksız birtakım uygulamalara yer 
veriliyor, buna kaırşı 'herhangi 'bir söz hakkı da ta
nınmıyorsa, vatandaş 'bundan muğber oluyorsa, bu," 
doğrudan doğruya vatandaşın vicdanını zedeler. 

Binaenaleyh, bu kadar etkin bir aracı, malî güce 
dayanarak 'inhisar altında tutmak insafsızlıktır. İkti
darın bugüne kadar yaptığı icraat -Sayın' Başbakan
la bütçe tartışmaları esnasında burada konuştuk- ta
rafsızlık ilkesini zaten aşmıştır. Örneğin : Onbeş -
yirmi hanelik bir köye telefon 'bağlandığı zaman, za
ten bir 'bakan bunu kullanmaktadır; maşallah beş al
tı kişi sıraya giriyor ve televizyon zaten işgal edi-
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liyor. Demek ki, 'birkaç yıldır zaten işgal edilen bir 
televizyon vardır. 

Binaenaleyh, müsaade edin de -bani seçimler sı
rasında olduğu gibi- millete kendisini tanıtma fır
satı veren, programlarını, fikirlerini açıklamasına yar
dım eden bu araçtan, her parti eşit şekilde yarar
lansın. 'Bir defa süre son derece kısadır. Hiçbir par
ti, 10 dakikalık sürede, kan ter içerisinde, yarışa gir
miş gibi, zaten fikirlerini ortaya koyamaz. Çünkü, 
memleketimizin her köşesine, herkese ulaş/ması müm
kün 'değildir. Bunu da seçimlerde gördük. 

Bence yapılması lazım gelen şey şudur : Diğer 
ülkelerde olduğu gibi esaslı birtakım usuller tespit 
edilmek suretiyle bütün parbiilere televizyondan ya
rarlanma fırsatı verilmelidir. Zannediyorumki bu, he
pimizin vicdanına rahatlık verecektir; ama bunu pa
raya dökerseniz ne olur : Sayın İnönü'mün dedikleri 
gibi, bir gün bu sistemi başkaları daha başka şekil
lerde ve tavizle kullanır, bundan da siz yara alır
sınız. Onun için, bu sistemden vazgeçilmesinde ya
rar vardır, vazgeçilmesi de şarttır arkadaşlar. Bunun 
dünyada hiçbir örneği de yoktur; çünkü bunu ya
kın tarihte gördüm, yakında yine gördüm, Fransa' 
daki seçimleri izledim, orada da gördüm : Bir ada
yın değil de, üç adayın konuşmaijarının özetlerini o 
gün eşit şekilde yayınladılar. Bu işlem rahat bir şe
kilde yapılıyor, bizdeki gibi bir baskı altında, bir ra
hatsızlık içerisinde yapılmıyor. Bu, çok doğal şekil
de yapılan bir hizmettir. TRT'nin yapması lazım ge
len de budur; çünkü TRT hiç kimsenin malı değil
dir, devletin 'bir kuruluşudur. 

Binaenaleyh, bu kuruma birtakım kayıtlar getiril
mesi de, geçmişte TRT üzerinde oynanan oyunlardan 
olmuştur. Yalnız devletin lehine getirilmek istenen 
birtakım faktörler dikkate alınmıştır; yoksa partiler 
lehine birtakım yararlar, ayrıcalıklar getirsin diye bu 
hükümler konulmamıştır. 

Onun için, arkadaşlarımızdan ricamız şu : Ge
tirilmek istenen bu usulün beli bir zaman için size 
yaran olabilir arkadaşlar. Evvelce toplanan para
ların hesabı verilmemiştir, onu söylüyorum. Ben bu
nu vaktiyle partimin yönetim kurulunda görevli ol
duğum zaman da söyledim, o günkü beyanatımla 
cumhuriyet savcılarına ihbarda da bulundum.; fakat 
bunların denetimi yapılmadı. Bunların denetiminin de 
mutlaka yapılması lazım; çünkü hesapların içerisin
den başka türlü çıkmak mümkün değildir. Ayrıca, 
herkeste kuşku vardır. 

Seçimlerde vatandaşın sandık başına gitmek su
retiyle yalnız oy kullanması kâfi değildir; seçimlerde 
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oynanmak istenen her türlü oyunun önlenmesi la
zımdır, her türlü haksızlığın ortadan kalkması la
zımdır, her türlü eşitsizliğin ortadan kalkması lazım
dır. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Biz de onun içdm. 
çalışıyoruz. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Yoksa, «Gün
düz külahlı, gece silahlı» diye, o şekilde 'bir seçim 
tarzıyla memlekette 'beklediğimiz huzuru hiçbir za
man bulamayız. 'Biz istiyoruz ki, demokrasi kalıcı 
olsun, biz istiyoruz ki, demokrasi inkıtaa uğramasın, 
biz istiyoruz ki, demokrasimiz eşitlik «içerisinde geliş
sin, zayıfın hakkını korosun. 

İSMAİL ÜĞOÜL (Edirne) — Bizim istediğimiz 
de o. 

PAŞA SARIOÖLU (Devamla) — Eğer bu ilkeyi 
burada uygulamazsanız başka yerde uygulamanız da 
mümkün değildir. Eşitlik 'ilkesi derken, sadece tele
vizyonu kastetmiyorum. 

BAŞKAN 
efendim. 

Sayın Sarıoğlu, lütfen bağlayınız 

PAŞA SARIOÖLU (Devamla) — Onun için, va
tandaşın toalkkını, zayıfın hakikim koruma ©sası gibi, 
seçimlerde temel olan eşitlik ilkesini de ortaya getir
mek lazımdır. Çünkü Anayasanın bir maddesi gere
ğince, seçimlere gidilirken, ne yapılıyor? Bakanlar ku
rulunun üç üyesi değiştiriliyor. Niye? Taraf olma
sınlar diye. Orada taraf olmasın diye bir usul geti
riyorsunuz; ama bu tarafta tarafsızlığı boğacak deği
şiklik içerisine giriyorsunuz. Bunun olmaması lazım
dır. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Madde üzerinde konuşmalar tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır. Bu 

önergeleri, veriliş ve aykırılık sırasına göre ayrı ayrı 
okutup işleme koyacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
413 sıra sayılı Raporun 22 nci maddesinin metin

den çıkarılmasını arz ederiz. 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Isa Vardal 
Zonguldak 

Edip özgenç 
İçel 

Coşkun Bayram 
Adana 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Yüksek Başkanlığa 
413 sıra sayılı Raporun 22 nci maddesinin (d) 

bendinin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Edip özgenç 
İçel 

Coşkun Bayram 
Adana 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanun ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair, 413 sıra sayılı 
Kanun Teklifinin, 22 nci maddesi ile 298 sayılı Ka
nunun 2839 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesinin 
iki ve yedinci fıkralarında yapılması öngörülen de
ğişikliğin, madde metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Doğan Kasaroğlu Rıfat Bayazıt 
İstanbul Kahramanmaraş 

Musa öğün 
Kars 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Kâmran İnan 
Bitlis • 

Kadri Altay 
Antalya 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Vecihi Akın 
Konya 

Ferit Melen 
Van 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Gerekçe : Siyasî partilerin en önemli propaganda 
aracı, radyo ve televizyondur. 

Devlet tekelinde bulunması, Anayasa esası olarak 
benimsenen radyo - televizyon yayınlarından, ülkenin 
idaresine talip olan siyasî partilerin seçim dönemlerin
de eşitlikle yararlanması, demokrasinin temel pren
sibi olduğu kadar, Anayasanın da 67 nci maddesinde 
kesin hüküm olarak yer almıştır. 

Anayasanın, 31, 67 ve 133 üncü maddelerine ters 
düşen böyle uygulamanın başlatılması, seçim sonuç
larına da gölge düşürecektir. 

Ayrıca, mevzuatımıza yeni bir esas olarak getiril
mek istenen paralı propaganda sistemi, her yönüyle 
Anayasa sistemimize aykırıdır. 
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Türkiye olarak özel radyo - televizyon işletmeci
liğini benimsememiş, devlet tekelindekı işletmeciliği 
kabul etmiştir. Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın 
dişi kitle haberlerine aracı olan radyo - televizyondan 
siyasî partilerin yararlanma usulü, Anayasanın 31 inci 
maddesinde gösterilmiş, ücret esası kesin olarak 
reddedilmiştir. Bu sisteme göre düzenlenen, 2954 sa-
.yılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 26 ncı 
maddesi, TRT'den ücretli siyasî propaganda yapıl
masını, kesin olarak yasaklamıştır. Böyle bir yol se
çilmesi, Anayasaya kesin aykırı olacak, eşitlik ilke
sini yok edecektir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Anayasamız başlangıcında, millî iradenin mutlak 
üstünlüğünü ilan etmiş, yönetim tarzı olarak, hürri
yetçi demokrasiyi kabul ve ilan etmiştir. 

Hiç kimsenin hürriyetçi demokrasinin icaplarıyla 
benimsenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağını 
temel kaide olarak koyan Anayasamız, devlet yet
kilerinin kullanılmasında, üstünlüğün Anayasa ve ka
nunlarda bulunduğunu ifade etmiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinin başında, ül
kenin demokrat bir hukuk devleti olduğu açıkça be
lirtilmiş; Anayasamızın 11 inci maddesinde, Anayasa
nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü her türlü tereddüdün 
dışına çıkarılmıştır. Bu maddede, Anayasa hükümle
rinin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare ma
kamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel 
hukuk kuralları olduğu belirtilerek, kanunların Ana
yasaya aykırı olamayacağı ifade edilmiştir. 

Temel ilke bu olduğu halde, getirilen teklifin 
Anayasa Komisyonu metninin 22 nci maddesindeki 
esasların kesin olarak Anayasaya aykırı hükümler ta
şıdığı tespit edilmiştir. 

Şöyle ki : 
1. Anayasamızın 67 nci maddesinde, seçimlerin 

yapılmasında uyulacak yedi temel ilkenin başında, 
serbestlik ve eşitliği saymıştır. 

Seçimlerin yapılmasını sağlayacak kanunların ye 
uygulamaların hiçbir surette bu prensipler dışında ola
bilmesi düşünülmeyecektir. 

Bu ilkenin ifadesi, seçim döneminde, seçime katı
lan partiler arasında eşitliğin bozulması bir yana, ih
mal edilmesinin dahi söz konusu edilmeyeceğidir. 

Teklifte ise, seçim dönemi için aynı şartlan yeri
ne getirerek, seçime katılacak partiler arasında radyo, 
televizyon ile yapılacak propaganda sürelerinde kesin 
bir ayrılık öngörülmüştür. 

Partiler, parlamento içi ve dışı diye ikiye ayrılmış; 
parlamento içindekiler de, grubu bulunanlar ve bu

lunmayanlar ayrımına tabi tutulmuştur. Oysa ki he
def, seçim günüdür ve seçim gününden kimin nasıl 
çıkacağı belli değildir. Eşitlikteki amaç, seçime, par
tilerin aynı devlet imkânlarından eşit olarak yararla
narak katılmasıdır. 

2. Anayasamızın, kamu tüzelkişilerinin elindeki 
basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma 
hakkını düzenleyen 31 inci maddesi, kesin hükümler 
getirmiştir. 

Özellikle, seçim dönemlerindeki eşitliği sağlama 
amacına yönelik bu madde ile siyasî partilerin radyo 
ve televizyondan yararlanmaları, kendilerine Anaya
sa hakkı olarak verilmiştir. Yine maddede ifade edil
diği gibi, bu hakların kullanışım düzenleyen kanun 
bugün için Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 

j Kütüklerine Dair Kanun, Anayasamn 13 üncü mad
desindeki genel sınırlamalar dışında herhangi bir ka
yıt taşıyamaz. 

Teklifte ise, bu hükümle hiçbir ilgisi bulunmayan 
sınırlamalar getirilmiştir. Bu husus kesin olarak Ana
yasanın 31 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 13 üncü 
maddesinin bir ve ikinci fıkralarına aykırıdır. 

3. Anayasamn 133 üncü maddesi, radyo - televiz
yon istasyonlarının kuruluşunu ve işletmesini kesin ola
rak devlet tekeline almıştır. Bu madde, radyo - tele
vizyonun bir devlet işletmesi olduğu anlamım taşı
maktadır. 

Bizim Anayasa sistemimiz, özel radyo - televiz
yon işletmesini kabul etmeyerek, basın dışı kitle ha
berleşmenin bu araçlarını ticarî işletme dışında tut
muştur. 

Hal böyle iken, devlet işletmesi durumunda bulu
nan ve anten hakkı devlet tekelinde bulunan radyo -
televizyonun, ticarî meta haline getirilmesi, Anayasa
nın 31, 67 ve 133 üncü maddelerine aykırıdır. 

Yukarıda arz edilen sebeplerle Anayasaya aykırı 
olan teklifin 22 nci maddesinin içtüzük hükümlerine 
göre Anayasa Komisyonuna iadesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarla. 

Doğan Kasaroğlu Rıfat Bayazıt 
İstanbul Kahramanmaraş 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Turgut Kunter Musa öğün 
Rize Kars 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Ahmet Süter 
İzmir 

Ferit Melen 
Van 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sira sayılı Yasa Teklifinin, 

26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 
10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunla değişik 52 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki biçimde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 22. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki Kanunun, 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Kanun
la değişik 52 nci maddesinin 2 nci fıkrası, aşağıdaki 
biçimde değiştirilmiştir. 

«Milletvekili genel ve ara seçimleriyle, yerel se
çimlerde, seçimlere katılan siyasî partiler, oy verme 
gününden 12 saat önceki zaman dilimi hariç olmak 
üzere, geriye doğru 8 gün içinde, her gün ve gece, 
radyo ve televizyonda propaganda yapabilirler. Rad
yo ve televizyon yayın saatleri, ayrı zaman dilimi 
içinde düzenlenir. İlk ve son gün konuşmaları 20'şer 
dakika, diğer günler ise, 10 dakika ile sınırlıdır. Bu 
konuşmalarda, hukukî ve cezaî sorumluluk siyasî par
ti ve konuşmacıya ait olmak üzere, TRT Kurumunca 
hiçbir denetim ve kesinti yapılamaz.» 

Gerekçe : Siyasî partiler, program ve yapacakları 
uygulamaların ilkelerini, hatta somut örneklemelerini 
halka. sunma hakkına sahiptirler. Siyasî partiler, ken
dilerini ve yönetim kadrolarını da halka tanıtma ve 
yeteneklerini kanıtlama fırsatını elde ettikleri oran
da, bilinçli oy kullanımını sağlamış olurlar. Oyların 
bilinçsiz kullanımı, rasgele iktidarlar yaratır. Bu da 
kısa sürede halk katmanlarında pişmanlık duygusunu 
alevlendirir ve iktidarlar yasal sürelerini dolduramaz 
hale gelerek, bir hükümet bunalımına yol açılmış 
olur. 

Partiler, broşür, dergi ve el ilanları, resim, flama, 
amblem, kapalı salon ve açık hava mitingleri, nihayet 
ev gezmeleriyle kendilerini tanıtma ve kanıtlamak 
üzere, propaganda faaliyetleri düzenlerler. Nitekim, 
Seçim Kanununda, 2 nci kısım 49 uncu maddeden, 
66 nci maddeye kadar propagandaya ayrılmış bulun
maktadır. Ayrıca, 149, 151, 170, 176, 186 nci madde
ler de bu konularda takviye maddeleri oluşturmuştur. 

Halka ulaşmada en yaygın, en etkin ve en suçla
malardan arınmış propaganda yöntemi radyo ve te
levizyondur. Bir partinin üst düzey yöneticilerinden 
en az on kişinin geniş halk topluluğuna tanıtılması 
gerekir. Bu da radyo ve televizyonda en az sekiz ko
nuşma ile gerçekleşir. Sadece genel başkanların tanı
tıldığı bir partinin, demokrasi dışı tek adam formülü 

ile işlediği bir gerçektir. Bu nedenle, konuşma sayısı 
arttıkça, halk ya kadroları tanıyarak güven duyacak, 
ya da partinin işlerliği gizlenemez bir biçimde görün
tülenecektir. 

Açık hava mitinglerinde parti başkanları, saatleri 
aşan konuşmalar yapmakta ve bu ihtiyacı duymakta
dırlar. 

Tüm seçim süresince, partilerin bazılarına elli, ba
zılarına kırk dakika süre vermek, partilerin tanıtıl
masında telaşa kapılmaktan başka anlam taşımaz. Se
çim süresince toplam yüz dakikalık bir konuşma hak
kının, siyasî partilere, eşitlik ilkesi içinde tanınması, 
yalnız demokrasinin değil, Anayasamızın bir gereği
dir. 

Günseli özkaya Salih Güngörmez 
İstanbul Kocaeli 

Bilal Şişman Sabit Batumlu 
İstanbul İstanbul 

Namık Kemal Gökçora 
Bursa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı yasa teklifinin 

26.4.1961 tarih ve 2898 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 
10.6.1983 tarih ve 2939 sayılı Kanunla değişik 52 nci 
maddesinin yedinci fıkrasının aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 22. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanunun 10.6.1983 tarih ve 2839 saydı Ka
nunla değişik 52 nci maddesinin yedinci fıkrası aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Seçimlere katılan siyasî partiler radyo ve televiz
yondan eşitlik ilkesine göre yararlanırlar. Seçimin 
başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilan edilinceye 
kadar geçen süre içinde, bu kanunun 64 ve 65 inci 
maddelerindeki yasaklar dahil olmak üzere, Başbakan' 
ve bakanların her türlü demeç ve icraatını radyo ve 
televizyonun yayın programlarına almak yasaktır. 
Hiçbir siyasî parti radyo ve televizyondan paralı ilan 
ya da ücret karşılığı program yapma isteminde bulu
namaz. Ayrıca seçimin başlangıç tarihinden, sonuçla
rın ilanına kadar radyo ve televizyon yayınlarının ti
carî ilanlarında hiçbir siyasî parti üyesi, yöneticisi ve 
adayının ses ve görüntüsüne yer verilemez. Bu fık
rada yazılı yasaklara uymayanlar hakkında, bu kanu-

I nun 155 inci maddesi uygulanır.» 
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Gerekçe : Siyasî partilere bağışları kısıtlayan hü
kümlerin getirilmesi, partilerarası parasal dengeyi 
sağlamak amacına yöneliktir. Ayrıca partilerin malî 
konulardaki etkin denetim ve yöntemleri, paranın 
kaynağının açıklığı kadar, miktarları üzerindeki du
yarlılığın işaretidir. 

Anayasamızın 6/3, 10/2, 13/2, 14/1, 29/2 ve 
133/1-2 maddeleriyle iki önemli öğeyi siyasî partile
rimiz için öngörmüştür. Bunlardan birincisi, parasal 
gücün siyasal alanda baskı unsuru oluşturarak bir sınıf 
yaratmayı önlemek ve egemenliği milletin bütünü için
den çıkarmaktır. Bu, eşitlik ilkesinin kaynaklandığı ana 
ilkedir. Yukarıdaki Anayasa ilkeleri, değişik maddeler
de aynı vurgu gücü ile tekrarlanarak her türlü ayrıca
lığı reddetmekte ve her türlü fırsatta eşitlik ilkesini te
mel bir taş olarak yerleştirmektedir. Seçim Kanunun
da, özellikle 63, 64, 65, 66, 155 ve ek madde 2'de bu 
eşitliği sağlayan hükümler getirmiştir. 

İkinci önemli öğe de, seçimi doğrudan doğruya 
ya da dolaylı etkileyecek olayları, seçim sonuçlarına 
sarkıtmamaktır. Bazı bakanların değişmesinden Baş
bakana cezaî hükümlülükler getiren yasaklara kadar 
konan tüm kısıtlamalar, bir rastlantı değil, demokra
siyi, daha sendıkta hançerlenmekten kurtarmak için 
konmuş ilkesel önlemlerdir. 

Partilerarakı eşitlik dengesinin parasal güç lehinde 
bozulması, sandık demokrasisinde tartışmaları başlata
rak 30 yıl öncesinin meşruiyet konusunu tehlikeli bi
çimde gündeme getirir. 

Demokrasinin esneklik kabul etmeyen en katı 
düşmanı gayrimeşruluk tartışmasıdır. 

Anayasanın ayrılmaz bütünü içinde özelliği olan 
yasa da Seçim ve Partiler Yasasıdır; çünkü, yalnız 
demokrasi tarlasında yeşeren bu fide, arzuya göre 
hoyratça budanamaz. 

Günseli özkaya Bilal Şişman 
İstanbul İstanbul 

M. Kemal Gökçora Sabit Batumlu 
Bursa İstanbul 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı kanun tasarı

sının 22 nci maddesindeki 25.4.1961 tarih ve 298 sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanunun 10.6.1983 tarih ve 2839 sa
yılı Kanunla değişik 52 nci maddesinin 2 nci fıkra-
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sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Süleyman Koyuncugil Nuri Korkmaz 
Gaziantep Adana 

Hayrullah Olca Hüseyin Aydemir 
İzmir İzmir 

Türkân Arıkan 
Edime 

Madde 52. — (2 nci fıkra) Bu konuşmaların il
ki 20 dakikayı, bundan sonrakileri 15 dakikayı aşa
maz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeleri, ay
kırılık derecesine göre okutup işleme koyacağım. 

Sayın Turan Bayezit ve yine birinci imza olarak 
Sayın Doğan Kasaroğlu'nun önergeleri, maddenin 
teklif metninden çıkarılmasını içeriyor. Aynı anlam
da olduğu için birlikte işleme koyuyorum. 

Önergeyi okutuyorum efendim : 
«Kahramanmaraş Milletvekili Turan Bayezit ve 

arkadaşlarının önergesi : 
Yüksek Başkanlığa 

413 sıra sayılı raporun 22 nci maddesinin metin
den çıkarılmasını arz ederiz». 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden?.. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Söz isti

yorum efendim. 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir imza sahibine söz verebilece

ğim. Sayın Bayezit'in önergesi önce verilmiş, Sayın 
Kasaroğlu'nunki daha sonra. 

Eğer aranızda anlaşabilirseniz, bir arkadaşımıza 
söz verebiliriz efendim. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Arkada-
mız buyursun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Edip özgenç, buyurun efen
dim. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; çağdaş demokrasilerde bir uzlaşma 
yöntemi olan diyalogun, ne yazık ki, iktidar partisin
ce benimsenmediği hepimizce bilinen bir olgudur. İk
tidar partisi, özde diyalogdan kaçınmakta, bunun 
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yerine kulis diyalogunu büyük bir maharetle uygu
lamaktadır. Bu, çıkar bir yol değildir; çünkü, tecrü
beyle sabittir ki, Türkiye'de ne zaman demokrasi yoz-
laşırsa, o zaman tren raydan çıkmaktadır. Bunun 
faturasını ise, liderlerden ve kadrolardan çok, de
mokrasiden bir süre uzak tutulan yolcular ödemek
tedir. 

Teklif, siyasal sistemin çoğulcu demokrasiden 
büyük ölçüde uzaklaşması sonucunu doğuracaktır. 
1982 Anayasası, katılımcılığı büyük ölçüde kısıtla
ması nedeniyle çağdaş demokrasilerin anatomisinde 
var olan önemli bir dayanağı zaten tanımamıştır. Bu
na ek olarak bir de çoğulculuk olanakları daraltılır-
sa, demokrasi göstermelik hale getirilmiş olmaz mı? 

Değerli milletvekilleri, bu teklif siyasî partilerin 
radyo ve televizyon aracılığıyla yapacağı propagan
da konuşmalarını gün ve süre olarak kısıtlamakta ve 
yeni bir buluş olarak reklamcı demokrasiyi getirmek
tedir. Yasanın mevcut hükmüyle, seçime katılan tüm 
siyasî partilere eşit olarak 7 gün ve toplam 80 daki
kalık süre olarak tanınan ücretsiz yararlanma hakkı, 
bu maddeyle tamamen azaltılmaktadır. Anavatan 
Partisi, kendi minderinde güreşecekleri elden geldi
ğince mikrofondan ve ekrandan uzak tutmak iste
mektedir. Bunun hukuksal nedenini anlamak müm
kün değildir. 

Reklamcılık yöntemiyle propaganda, halk tabi
riyle, «Parayı verenin düdüğü çalması» gibi görün
mekte ise de, aslında başka bir yarar amaçlanmıştır. 
Bu tür propagandada, fonda her türlü görüntü yer 
alabilecektir. Burada ANAP'ın yanıldığı bir nokta 
vardır. Halkımız bu tür konuşmaları dinlerken, ic
raatın İçinden Programıyla çağrışımını yapacak, ya
şadığı acı gerçekleri, mutfağını, odasını devlet zor
lusu misafirinin nasıl göstermeye çalıştığını anımsa
yacaktır. Türk halkı bir kere aldanmıştır, bunu ye-
nilemeyecektir; çünkü halkın belleği nisyanla malul 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, teklifle, maddenin ikin
ci ve yedinci fıkraları değiştirilmek istenmektedir. 
İkinci fıkrada yapılan değişiklikle Meclis içi parti
lere imtiyazlar sağlanırken, Meclis dışındaki partile
rin seslerinin kısılmasına çalışılmakta ve Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu, 6 Kasım seçimlerinin 
yarattığı özel tablonun sesi haline getirilmeye gayret 
edilmektedir. 

Yedinci fıkra ile paralı propaganda yolu açılmak
ta ve malî imkânı olan 6 Kasım partilerine ve özel
likle iktidar partisine imkân ve imtiyaz sağlanmak

tadır. Bu ise altıncı fıkrada, radyo ve televizyonda 
yapılacak propaganda yayınlarının tam bir tarafsızlık 
ve eşitlik içinde yapılmasının, Yüksek Seçim Kurulu 
ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından 
sağlanması ilkesine tamamen ters düşmektedir. 6 Ka
sımın yarattığı özellik sonucu, parlamentoya gire
memeleri sebebiyle yeterli malî imkânlara sahip ol
mayan parlamento dışı partilerin, radyo ve televiz

yondan yararlanmamaları halinde, altıncı fıkradaki 
eşitlik nasıl sağlanacaktır ve yapılacak seçimlerin 
hukuka uygunluğu nasıl iddia edilecektir? 

Propaganda parayla, netice itibariyle Hazinenin 
ve holdinglerin sağladığı imkânlarla bir iktidar im
tiyazı haline getirildiği takdirde, yapılacak seçimle
rin meşruiyeti tartışma konusu olmayacak mıdır? 
Hukuk içinde kalarak bu değişikliğin kabulü müm
kün bulunmamaktadır. Partilerin gücü oranında rad
yo ve televizyondan yararlanmaları adaletin, demok
ratik ölçünün gereğidir. 

Bu itibarla, bugünkü geçici tabloyu dikkate alan 
bir düzenleme mutlaka yapılmalıdır. En azından 
25 Mart seçimlerinin ortaya çıkardığı millet iradesi 
ve siyasî tablo dikkate alınarak, haklı, adil ve de
mokratik bir düzenleme getirilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, 6 Kasımda seçime gi
ren partilerin sesi ve görüntüsü televizyon ve radyo
da daha çok çıkarken, olağanüstü bir dönemin ge
tirdiği bir vetire sonucu parlamentoya giremeyen si
yasî partilerin sesi kısılmak isteniyor. Bu hususu, 
Anayasamızın eşitlik ilkesiyle bağdaştırmak müm
kün değildir. Bu maddeler yanlıştır, Anayasaya ay
kırıdır ve hissî maddelerdir. Rejimi ilgilendiren mil
let iradesini yansıtacak olan siyasî partileri, demok
rasinin vazgeçilmez unsuru olarak görüyorsak, bu 
maddeyi mutlaka kaldırmamız gerekiyor. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgenç. 
Maddenin teklif metninden çıkarılmasını içeren 

ve birlikte işleme konulan her iki önergeyi oylarını
za sunuyorum : Önergeleri kabul edenler... Kabul et
meyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Kahramanmaraş Milletvekili Turan Bayezit ve 

arkadaşlarının önergesi : 
Yüksek Başkanlığa 

413 sıra sayılı Raporun 22 nci maddesinin (d) ben
dinin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN — Okunan bu önergeye komisyon ve 
hükümet katılıyor mu? 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibinden söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Coşkun Bayram. 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; önce partiler hakkında, birin
ci sınıf, ikinci sınıf ve son olarak da, paralı ve pa
rasız şeklinde yapılan bu ayrımı ortadan kaldırmak 
için vermiş olduğumuz önergelerden birincisi kabul 
edilmedi. Şimdi ise, paralı, parasız partiler ayrımını 
ortadan kaldırmak için bu önergeyi vermiş bulunu
yoruz. 

Anayasanın 10 uncu ve 67 nci maddelerine açık
ça aykırı olan bu bent, sadece Amerikan sisteminde 
bulunmaktadır. Dünyanın hiçbir devlet radyo ve te
levizyon programında paralı reklam şeklinde bir sis
tem bulunmamaktadır. Bu sistem bize has, Ameri
ka'dan alınan bir sistem olmaktadır. Şayet getirilmek 
istenen değişiklik gerçekleşirse, parayı veren parti
ler, (a) ve (b) bentlerindeki yasal sürelere ek olarak, 
yaptıkları ve yapacakları icraatı görüntülü biçimde 
veren propaganda konuşmaları da yapabileceklerdir. 

Fıkrayı aynen okuyorum : «... propaganda konuş
malarında Türk Bayrağı ile Yüksek Seçim Kurulu
nun tespit edeceği yere asılacak olan bu kurulun be
lirlediği büyüklükteki parti bayrağı ve konuşmayı 
yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmez. 
Konuşmacılar, ceket giyme ve kravat takmak zorun
dadırlar; bayanlar tayyör giyerler.» Parayı verirse
niz istediğiniz kıyafeti giyebileceksiniz, seçmenin kar
şısına kısa kollu gömlekle de çıkabileceksiniz ve bir
takım icraatları gösteren görüntülerin arkasında ko
nuşabileceksiniz. Bu durum, Anayasamızın 10 uncu 
ve 67 nci maddelerindeki eşitlik ilkelerine tamamen 
aykırıdır. 

Anayasanın 10 uncu maddesini okuyorum : 
«Kanun önünde eşitlik 

Madde 10. — Herkes, dil, ırk, renk cinsiyet, siya
sî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri se
beplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit
tir. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlem
lerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak 
hareket etmek zorundadırlar». 

Anayasanın 67 nci maddesini okuyorum : 
«Madde 67. — Vatandaşlar, kanunda gösterilen 

şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız 

olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette 
bulunma ve halkoylamasma katılma hakkına sahip
tir. 

Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek 
dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına 
göre yargı yönetim ve denetimi altında yapılır». Bu 
getirilmek istenen (d) bendi Anayasanın her iki mad
desine de açıkça aykırıdır. 

Ayrıca, bunun da ötesinde, daha önceki madde
lerle 34 ilde örgütlenme zorunluluğu 45 ile çıkarıldı. 
Bir de bunun yanında, siyasî fikirlerin vatandaşa 
yansımasını çok çok zorlaştıracak böyle bir teklif 
getiriliyor. O zaman bunun ne Anayasaya, ne eşitlik 
ilkesine, ne adalete, ne de demokrasiye uygun bir ta
rafı bulunmamaktadır. 

Bu bakımdan, önergemizin kabulü ile (d) bendi
nin maddeden çıkarılmasını saygıyla arz ediyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar). " 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
İstanbul Milletvekili Namık Kemal Şentürk ve 

arkadaşlarının önergesi . 
Anayasaya aykırı olan teklifin 22 nci maddesinin İç

tüzük hükümlerine göre Anayasa Komisyonuna iade
sini arz ye teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılmıyor. 

Buyurun Sayın Kasaroğlu. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; önce bu kanun çalışmala
rı dolayısıyla kendisini daha yakından tanıma imkânı 
bulduğum ve gerçekten çalışkanlığını takdir ettiğim 
Eyüp Aşık kardeşime teşekkürle sözlerime başlayayım. 
Bu kadar gayretten sonra, beni teyit için kürsüye çı
kacağını tahmin etmiyordum. Sağolsunlar; çıktılar, 
benim söylediklerimin hepsini tekrarladılar. 

Biz ne dedik? «Dünyada, Amerika Birleşik Dev
letleri ve Filipinler dışında, paralı siyasî yayın yoktur» 
dediki; Sayın Eyüp Aşık bunu teyit buyurdular. Biz 
ne dedik? «Siyasî partiler asgarî bir taban dönemi içe
risinde radyo - televizyondan eşitlikle yararlanırlar» 
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dedik. «Her ülke, mevzuatına göre bu asgarî tabanı 
kendisi tespit eder» dedik. Bizim, bu asgarî tabanı 
tespit eden yerimiz, Milletvekilleri Seçim Kanunumuz
dur. Milletvekilleri Seçim Kanunumuz bunu tespit 
etmiş; 45 ilde teşkilatı olacak, bunların belirli ilçesin
de teşkilatı olacak ve ayrıca seçime katıldığı zaman da 
bunların hepsinde aday gösterecek. Değerli kardeşimin 
söylediği ingiltere örneğinde, böyle bir şart yoktur. 
ingiltere, yüksek malumunuz, dar bölge seçim siste
mine sahip olduğu için, siyasî partiler dilerlerse, bir 
adayla dahi belli bir bölgede seçime katılabilirler ve 
nitekim, bunun sonucu olarak, 1966 seçimlerinde in
giltere'de ilk defa Komünist Partisi 50 asgarî barajı 
aştığı içindir ki, bir konuşma hakkı elde etmiştir. O 
asgarî baraj ölçüleri budur değerli kardeşim. 

Şimdi, bizdeki baraj ölçüsü ise, siyasî partilerde de
min söylediğim rakamdır. Hepsi aynı şekilde o şartı 
yerine getirecektir. Binaenaleyh, bu şartı yerine ge
tiren, siyasî partiler arasında ayırım yapmamız müm
kün değildir. Biraz evvel huzurunuzda ifade ettim, 
Anayasanın 67 nci maddesi ve bu maddeye göre alın
mış iki tane Anayasa Mahkemesi kararı buna manidir 
değerli kardeşlerim. 

Başka bir şeyi daha ifade edeyim, bizim Anayasa
mızın 31 inci maddesinin benzeri bir madde dünya 
anayasalarında yoktur; bu madde bir tek bizdedir, 
bize özgü maddedir. Binaenaleyh, meseleyi ele alırken, 
lütfen kendi şartlarımız içinde düşünelim. Bunu, Ana
yasa hükmüyle koruma altına almışız. Neden almışız? 
Bunu neden koruma altına aldığımızı da, yine 1961 
Anayasasına bu madde ilk olarak konulduğu zamanki 
zabıtlardan buluyoruz; o zaman üyelerden bir tanesi 
tutuyor, aynı madde kapsamına basının da alınmasını 
istiyor ve komisyon sözcüsü şöyle cevap veriyor: 

«iBasından da fertlerin istediği gibi faydalanma 
hakkının mevcut olduğu manasını çıkaran bir önerge
ye katılamayız. Düzeltme ve cevap hakkı dışında, fert
lerin özel basından faydalanma hakları mevcut değil
dir. Basın alanında hürriyet tanıdık. Bunun dışı vası
talar; yani radyo ve televizyon alanlarında ise, fertlere 
tam bir hürriyet sağlanmasına imkân yoktur. Hiç de
ğilse bizim memleketimizde, diğer demokratik mem
leketlerin çoğunluğuna uygun olarak, böyle bir hür
riyetin o uygulamalara paralel olarak bu vasıtalardan 
demokratik esaslara ve adalet kaidelerine uygun ola
rak faydalanma imkânını tanıdık.» 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu açık Anayasa hü
kümlerinden sonra, çok özür dilerim, nasıl kalkar da 
radyo, televizyon yayınıyla bir gazetenin bir sayfalık 

ilanını karşılaştırabilirsiniz?.. Ben, çok değer verdiğim 
Eyüp Aşık kardeşimi her türlü duygudan, kötü düşün
ceden tenzih ediyorum; ama değerli arkadaşlarım, şu 
parlamento çatısı altında bu Anayasaya göre yemin 
etmiş bir üyenin çıkıp da, TRıT'yi Türk Hava Yolla
rıyla karşılaştırmasını, içinizde anlayabilecek birisi 
varsa, buyursun gelsin. (MDP sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ben misal verdim. 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 

kardeşlerim, bu hüküm Anayasaya taban tabana zıt. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Teşbihte hata olmaz 

Sayın Kasaroğlu. 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Bu kadar 

aykırı bir hükümde ısrar etmeyin. Bu, Anayasa Mah
kemesine gittiği zaman döner arkadaşlarım. Siz eğer 
bununla, biz bununla şu ara seçimi atlatırız, Anayasa 
Mahkemesi kararı sonradan gelsin, diyor iseniz, bilin 
ki, ara seçimde de bunun size faydası olmayacak. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ara seçimde propagan
da olmayacak. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Ara seçim
de var, milletvekili ara seçiminde de aynı şekilde fay
dalanılır. 

Arkadaşlarım, size bir şeyi daha söyleyeyim; bu işi 
o kadar aceleye getirmişsiniz ki, kanunun anamadde-
lerini tamamen unutup yeni hükümler ihdasına kalk
mışsınız. Biz onun için başta, gelin bunu bir partiler-
arası komisyonda görüşelim, dedik. 

Seçimlerin Temel Hükümleri Kanununun açık bin 
hükmü var; «Devlet kaynaklarından yapılan faaliyet
ler, seçim dönemleri içerisinde hiçbir zaman nutuk 
veya beyanat şeklinde kullanılamaz» deniyor. Siz hem 
bu hükmü burada tutuyorsunuz ve hem de biz televiz
yonda icraatımızı anlatacağız diyorsunuz. 

Değerli kardeşlerim, bu ikisini bağdaştırmak kabil 
değildir; yapmayın, kanunun uygulayıcılarını bu kadar 
karmaşık durumlara sokmayalım. Bu madde burada 
iken bunu uygulayamazsınız. Sonra, ne gerek var bu 
maddeye? «Efendim, icraatını anlatacak...» Muhalefet 
partisi icraat olarak ne anlatacak, söyler misiniz de
ğerli kardeşlerim? 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Yapacaklarını anlata
cak. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Bir iktidar 
partisinin, devletin varlıklarıyla övünmeye, devletin 
varlıklarını siyası propaganda aracı yapmaya hakkı 
var mıdır? Bunu, Anayasanın temel prensipleriyle nasıl 
bağdaştırırsınız? Bu, bugün lehinize gelebilir değerli 
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kardeşlerim; ama yarın bunun altında, getirdiğiniz 
öbür hükümler gibi, rejimi çökertirseniz; bizleri hatır
layın. 

Saygılar sunarım. (MDP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

iBAŞ/KAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
İstanbul Milletvekili Günseli özkaya ve arkadaş

larının önergesi: 
Madde 22. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Kanun
la değişik 52 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
biçimde değiştirilmiştir. 

Milletvekili, genel ve ara seçimleri ile yerel seçim
lerde, seçimlere katılan siyasî partiler ,oy verme gü
nünden, 12 saat önceki zaman dilimi hariç olmak üze
re, geriye doğru 8 gün içinde her gün ve gece radyo 
ve televizyonda propaganda yapabilirler. Radyo ve 
televizyon yayın saatleri ayrı zaman dilimi içinde dü
zenlenir. tik ve son gün konuşmaları 20'şer dakika, 
diğer günler ise, 10 dakika ile sınırlıdır. Bu konuşma
larda, hukukî ve cezaî sorumluluk, siyasî parti ve ko
nuşmacıya ait olmak üzere, TRT Kurumunca hiçbir 
denetim ve kesinti yapılamaz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din)— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka

tılmıyor. 
Sayın özkaya, önergeniz hakkında konuşacaksınız, 

buyurun. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; siyasî partilerin halka tanıtılma
sının, adayların vatandaşlara ve seçmenlere kendisini 
kanıtlamasının yollan propaganda ile olur. O halde 
propaganda, siyasî partilerin hükmî şahsiyetlerinin 
yasal birer haklarıdır. İşte bu nedenledir ki, Seçim Ka
nunumuzun «İkinci Kısmı» tamamen propagandaya 
ayrılmış, 49 ve 66 ncı maddeleri bu konuyla ilgili ola
rak düzenlenmiştir. 

Şimdi, bir de Anayasamızın hükümleri var. Bun
ları, burada çeşitli arkadaşlarımız dile getiriyor; ama 
sanıyorum bu konularda, belki de, ayrı ayrı, uzun uzun 

düşünme ve tartışma imkânı bulunamadığı için, yeni
den başka konuşmacılar aynı konulara ve maddelere 
dönmek zorunda kalıyorlar. 

Anayasamızın 6, 10, 13, 14, 29, 133 üncü madde
leri, çok açık ve seçik bir biçimde, sınıf egemenliğini 
yasaklıyor. 

Sayın milletvekilleri, sınıf egemenliğini önlemek 
demek, bir kimsenin ensesinden tutup oturtmak değil; 
sınıf egemenliğini önlemek demek, bir toplumda za
deganlar gibi, asiller gibi, ticaret erbabı gibi bir kesi
min diğer kesim üzerinde baskı kurmasını önlemek 
demektir. 

Şimdi, bu parasal yarış ve bu parasal öğeler, tek
lifin maddelerinin içinde öyle geniş kapsamlı bir yer 
alıyor ki, parasal güçten- doğan birtakım haklar yara
tılıyor ve bu yaratılan haklar, hakkı yaratan partiye 
âdeta bir bağış gibi sunuluyor. 

Yalnız, bu değişiklikleri sistemin kendi içerisindeki 
yörüngesine oturturken - beni bağışlayın - bir acemilik 
yapılıyor ve bu durum sistem taşımacılığını getiriyor, 
sistem parça parça taşmıyor. Bu nasıl oluyor? Onu 
bir ki örnekle anlatmaya çalışacağım. 

Şimdi, bazı partilere 4 gün 50 dakika, bazı parti
lere 3 gün 40 dakika, bazı partiler 2 gün 30 dakika 
yasal konuşma hakkı lütfediliyor; fakat bu yapılırken, 
yasanın ikinci fıkrası gözden kaçırılmış olduğu için ve 
o fıkrada da, seçimlerde 20 dakikanın seçim beyan
namesine ayrılma zorunluluğu bulunduğu için, bir par
ti yalnız seçim beyannamesini anlatacak; ayrıca 1 inci 
maddede «Kapsam ve amaç» bölümünde yerel seçim
ler de kapsam içine alındığı için, yerel seçimlerde ilk 
gün bir parti 20 dakikayı seçim beyannamesine ayıra
cak... Böyle bir çelişkili ve tutarsız bir durumla karşı 
karşıya kalıyorsunuz. 

İkincisi, bağışların sınırlandırılması var. Bu 1 mil
yondu; ama bunu bir miktar artırdınız, fakat bu sı
nırlamayı kaldıramadınız. Neden kaldıramadınız? 
Çünkü sistem taşımacılığı parça parça yapılıyor, sis
temin tümünü değiştirmeye gücünüz şu anda yetmi
yor. Onun için bu bağış sınırlandırmasını kaldırama
dığınıza göre, şimdi bu bağış sınırlandırmasının öte
sine taşıyor ve partileri bir parasal yarış içerisine so
kuyorsunuz. İşte Anayasamız ve Seçim Kanunu da 
bunlara cevaz vermiyor. 

Seçim Kanununun bir de 186 ncı maddesi var, o 
da, bir kâğıt sorunu dolayısıyla bile partileri devlet ko
rumasına almış; yani onu, para harcayarak karabor
sadan kâğıt bulma zorunluluğundan kurtarmış. Bu 
kadar açık seçik hükümlere karşı, nasıl olur da, par-
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tiler arasında parasal bir yarışı, Anayasaya rağmen ve 
de onu ihlal edercesine getirebilir ve bunu bir madde 
diye önümüze sunabilirsiniz?.. 

Sayın milletvekilleri, bu neye benziyor: Bir parti 
sıfır metreden, öbür parti 300 metreden, bir diğer parti 
ise 800 metreden yarışa başlıyor ve ipi göğüslediği 
zaman «şampiyonum» diyor. Burada siyasî şike var
dır arkadaşlar ve Türkiye'de hiçbir aydın kesim bu 
imkânı bu özlem içinde olanlara tanımaz. Bunu, özel
likle vurgulamak istiyorum. Bunu yapmak isteyenler 
her zaman dilimi içerisinden yunus balıkları gibi çık
mışlardır; ama bu, sonu gelen bir yol değildir. 

BİRSEL SÖNMEZ (Niğde) — Kaç kilometre ko
şacaklar?.. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sizleri kır
mak istemiyorum arkadaşlar. Ben, bir'hukuk yapısı 
içinde, hukuk tekniği içinde bildiklerimi ve kendi 
kişisel deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. 
Kırmak istemiyorum; ama eğer hatır için politika yap
saydım, inanınız, annemle yapmayı tercih ederdim. 
(ANAP sıralarından «Bu ne demek?» sesleri) 

Bu maddenin bir başka anlamı da, 12 Eylülün be
cerisini siyasî olarak değil, hukukî olarak tescil etmek
tir ve «birtakım yanlışların bulunduğunu biz tescil edi
yor ve bu beceriyi gösteriyoruz» diyerek, bir beceri-
sizlik önreğini hukuken tescil etmiş olmanın telaşını 
görür gibi oluyorum. 

Değerli arkadaşlarım, öyle çok şeyleri değiştirdiniz 
ki, iyi ki, Allah'a şükür, adımızı, soyadımızı değiştir
mek için karşımıza gelmiyorsunuz. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Bul
garistan'a git, Bulgaristan'a... (ANAP sıralarından 
«Sadede gel, sadede» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın özkaya, lütfen toparlayın. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, Türkiye'de rejimin başlıca dayanağının böy
lesine sorun olduğu ve tartışıldığı bir ortamda, bir 
parti başkanı çıkıyor ve Sayın Başbakan, 1995'te ihti
lalin olmayacağının güvencesini bana verebilecek mi
sin?» diyor. 

İki, bugün de dahil, gazete sütunları bir haftadır 
Sayın ağabey Korkut özal'ın, altın merdivenleri tırma
nışını yazıyor. 

BAŞKAN — Sayın Özkaya... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Toparlıyorum 

efendim. Tabiî ben bunları bağlayarak söylüyorum; 
çünkü getirdiğiniz, uygulamaya çalıştığınız demokra
siye inanç kaybı var, onu anlatmaya çalışıyorum. 
(JANAP sıralarından «Ne alakası var?» sesleri)) 

Konuyla çok yakından alakalı olduğu için bunları 
söylüyorum. 

FERİT MELEN (Van) — Doğru, doğru... 
BAŞKAN — Sayın özkaya, süreniz tamamlandı, 

lütfen konuşmanızı bağlayınız efendim. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim. 
Sayın milletvekilleri, ben Sayın Aşık arkadaşımızın 

hukukçu olmadığını öğrendiğim için bir cevap verme 
gereğini duymuyorum; ama hukukçu olmayanların, 
okuma yazması olmayanların da bilmek mecburiyetin
de oldukları tek bir şey vardır: O da, parası olan uça
ğa biner gibi; parası olan seçmen olur, parası olan 
seçilir, parası olan iktidar olur, parası olan başbakan 
olur... Bu zihniyetten uzaklaşmazsanız, inanın zor 
durumda kalırsınız; sizi biz bile kurtaramayız. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil ve 

arkadaşlarının önergesi: 

Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı Kanun Tasarı
sının 22 nci maddesindeki 25.4.1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkındaki Kanunun 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı 
Kanunla değişik 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 52. — (İkinci fıkra) : 
Bu konuşmaların ilki 20 dakikayı, bundan sonraki

leri 15 dakikayı aşamaz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden Sayın Nuri 

Korkmaz; buyurun. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 413 sıra sayılı 
kanun teklifiyle, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Ktükleri Hakkındaki Kanunun 52 nci 
maddesindeki, radyoda paralı propaganda hususu de
ğiştirtmek isteniyor. 

Olağanüstü dönemde yapılan 6 Kasım seçimleriyle 
siyasal tercihlerin yeterli boyutlarda yapılmadığını, bü-
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tün milletvekili arkadaşlarım çok iyi biliyorlar. Bu
gün, 6 Kasım seçimlerine katılan siyasal partilerden 
çok daha değişik boyutlu ve sayıda siyasal parti yer 
almıştır. 

Demokrasinin özü seçimdir. Oysa iktidar partisi, 
kendi çoğunluğuna güvenerek, bir anlamda nihaî seçim 
olan önseçimi, getirdiği teklifte hemen hemen kal
dırmıştır. Hatta, Anayasa Komisyonunda görüşülmesi 
zorunluluğu olan kontenjan adaylığı gibi uydurma 
adaylığı da, orada görüşülmekten kaçıldığı için, bu
rada verdiği ara önergelerle kabul ettirmiştir. Bu da, 
Anayasa Komisyonunu hiçe sayan bir zihniyetin 
son halkasıdır. Dikkat buyurursanız, hükümetten 
gelen bu üç kanun teklifi üzerinde, muhalefet 
milletvekilleri çırpınıyorlar ve «Gelin Anayasayı çiğ
nemeyin, bu Anayasayı ihlal ediyorsunuz» diyorlar; 
Anayasa maddelerini açık biçimde sergiliyorlar, öner
ge veriyorlar; fakat hükümet bu konuda hiçbir ta
vır koymadan, konuyu otomatik makineye bağlı bir 
sistemle götürüyor. 

Gerekçesi nedir? Araştırdık; bunu, iktidarda ka
nun teklifini hazırlayan arkadaşlarla görüştük, hatta 
bir ara Eyüp Aşık da söylemiş bunları; bu üç kanun 
teklifinin geçiriliş biçimini, parlamentoya düşürülmüş 
en büyük gölge olarak görüyorum. Nedenini söyle
yeceğim : Yasaların, egemenliğin kayıtsız, şartsız mil
letin temsilcisi olan Mecliste hazırlanması ön koşul
dur, bunun üstünde güç kabul etmeyiz; ama hükü
met, rejimin böylesine önemli kanun teklif ve tasa
rılarını Millî Güvenlik Kurulunda kabul ettirip, mil
letvekillerini birer uydu gibi görüyor değerli arkadaş
larım. Bunu, bu parlamentoya yapılmış en büyük ha
karet kabul ediyorum. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Neden bahsediyorsun 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Açıklarsınız 
Sayın Başbakan; buraya çıkar, böyle olmadığını söy
lersiniz. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Çok heyecanla
nıyorsun. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Evet, milletin 
kendisini idare yetkisi verdiği parlamentonun üstüne 
gölge düştüğü zaman, ettiğiniz 81 inci maddedeki ye
mine sadık kalıyorsanız, elbette bu şekilde heyecan 
duymanız, bu konuda gerçek tavrınızı koymanız ge
rekir sayın arkadaşlarım. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Fazla artistik 
konuşuyorsun. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Yani 
biz, sizin dediğinizi md yapacağız? 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın milletve
killeri, bir konuya daha değinmek istiyorum. Bakın, 
Anayasanın 14 üncü maddesi sınıf tahakkümünü yok 
etmiştir; bir sosyal sınıfın, diğer bir sosyal sınıf üze
rindeki tahakkümünü kesin olarak yasaklamıştır. Ana
yasanın 10 uncu maddesindeki eşitlik ilkesinin, yine 
Anayasanın 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında 
yer alan hükümler muvacehesinde, temel hak ve öz
gürlüklerin özünün hiçbir biçimde zedelenemeyeceği-
ni açık biçimde vurgulamıştır. Yine Anayasanın 31 in
ci maddesinde, televizyonun ne tür kullanılacağı açık 
şekilde belirtilmiştir. 

Sayın Aşık, hazırladığı kanun teklifinin 2 nci mad
desinin altıncı fıkrasında yer alan hükmü bile inkâr 
edercesine, paralı propagandayı; yani sırtını zenginlere 
dayayan; yani Anavatan Partisi gibi, paralı propagan
dayla sınıf hâkimiyeti, sınıf tahakkümü kurma zih
niyetini ortaya koyan bir kanun teklifini huzurları
nıza getirip kabul ettirmek istemektedir. Sınıf tahak
kümünden dolayı, Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerine göre, Türkiye'de adam asılıyor. Siz, pa
ralı propagandayı, Anayasanın 10, 14, 31 ve 133 üncü 
maddelerini ihlal ederek, oy çokluğuyla kabul ediyor
sunuz. Böyle bir propaganda sistemi, hiçbir ülkenin 
devlet radyo ve televizyonlarında kullanılmamıştır. 
Özel televizyonlar da vardır, fakat Sayın Başbakan, 
özel kuruluşlarla devlet kuruluşlarını karıştırdığını, 
büyük bir bölümün eseri olan altı yıllık ekonomik po
litikasıyla gösteremedi mi? Bundan 15 gün evvel 8 
milyar dolara çıkan döviz davasının, yeni bir devalü
asyonla yeni bir örneğini sergilemedi mi? İşte onun 
bir örneği, rejimin temel hükümlerinde yer alan ka
nunların oy çokluğunuzla ihlali ile bir defa daha ser
gilenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu, ettiğiniz yeminin gereği
dir; parti tahakkümünü, lider sultasının gözünün içi
ne bakarak bunlara el kaldırırsanız, Anayasaya ve 
ettiğiniz yemine aykırı hareket etmiş olursunuz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Aşık, bir isteğiniz mi var? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sataş

ma vardır, söz istiyorum. Söylediği bir lafa cevap 
vermek istiyorum. 
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ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, ben de söz istiyorum efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, şu anda önerge görüşülüyor. 

BAŞKAN — Sayın Aşık, önerge üzerine bir ar
kadaşa ancak söz verebiliyorum, önce önergeyi oy
layalım, daha sonra sataşmayı değerlendireceğim. Çün
kü önerge görüşülürken başka söz vermek mümkün 
değil efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, Hükümete sataşma olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, önerge üzerindeki gö
rüşme bitsin, aynı konuyu değerlendireceğim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, ancak madde kabul edildikten sonra söz 
verebilirsiniz. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Küçükoğlu. 
ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — önerge 

üzerinde sataşma vardır. Bu önerge oylanmadan önce, 
hakaret olduğu için, söz vermelisiniz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Küçükoğlu, önergenin görü

şülme usulü içtüzükte bellidir. Sataşmada söz verme 
zamanının takdiri Başkana aittir; onu uygulamakta
yım. 

Teşekkür ederim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Buyurun Sayın Aşık. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, önergelerin müzakeresi bitmeden müza
kere kesilmez; lütfen onu değerlendirin. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, değerlendirdim; sa
taşmanın kabulü ve takdiri Başkanlığa aittir, onu uy
guluyorum. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aşık, sataşma nerede? 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Korkmaz, bana 
atfen, söylemediğim bir şeyi, «söyledi» dedi; açıklama 
yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aşık, İçtüzüğün 70 inci mad
desine göre size söz vereceğim. 

Sayın Bakan, sizin isteğiniz hangi konuda idi 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Korkmaz, konuşması esnasında, Millî 

Güvenlik Kurulu ile ilgili.ve hükümete, katiyyen affı 
mümkün olmayacak sataşma yapmıştır. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Aşık, size atfedilen bir söze başka anlam 

verildi gerekçesiyle, içtüzüğün 70 inci maddesine gö
re söz veriyorum, lütfen yeni bir sataşmaya yer ver
meyin. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, teklifin 
müzakerelerinin başından beri, sadece teknik konu
larda izahat vermeye çalıştım. Bu vesileyle hiçbir en
dişeniz olmasın. Yalnız, Sayın Korkmaz, daha evvel 
de Sayın Kasaroğlu benzer bir suçlamada bulundu, 
hatta Sayın Bayezit de daha evvel aynı suçlamada 
bulunmuştu; «Efendim, bu teklif kapalı kapılar ar
kasında hazırlandı, partilerarası diyalog kurulmadı...» 
Hatta Sayın Korkmaz, daha da ileri götürmek sure-~ 
tiyle ve bu Meclise hiç yakıştıramadığımız bir şekil
de, «Millî Güvenlik Kurulunun onayı alınarak geti
rildi» diye bir ifadede bulundu. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Bu sataşma 
değil. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Katiyyen reddediyo
ruz; yalandır. Yalnız, hasıl olduğunu da açıklamak is
tiyorum : 

Muhterem milletvekilleri, Siyasî Partiler ve Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında kanunlarda değişiklik yapmak üzere, 1985 yılı
nın sonlarında grup başkanvekillerimiz ve genel baş
kanımız tarafından, muhalefetteki her iki partiye de 
müşterek bir toplantı için çağrıda bulunulmuştur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — «Ku
lis diyalogu» derken, bunu kastettik. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Hayır efendim; şim
di Sayın Söylemezoğlu'nun cevabını arz ediyorum : 
«Teklifinizi hazırlayın, neyi değiştirecekseniz yazın 
getirin, ondan sonra görüşelim» diye cevap alınmış
tır. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Doğru. 
EYÜP AŞİK (Devamla) — Doğrudur, biz de yan

lış demiyoruz; cevabınız buydu, doğrudur. 
Onun üzerine Anavatan Partisinden ilgili arkadaş

larla bu teklif hazırlanmıştır. 
Saym SHP yöneticileri, bizim teklife mümasil ola

rak, benzer bir teklif hazırlamışlar; Sayın Reşit Ül
ker ayrı bir teklif, bağımsızlar da ayrı bir teklif ha
zırlamışlardır. Neticede, aynı konuyla ilgili dört ayrı 
teklif komisyona gelmiştir. Siyasî partilerin diyalogu
nun Jile komisyonlar dışında olması şart değildir. Kuv
vetleri oranında, temsilcilerinin huzurunda bu dört 
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teklif görüşülmüştür. SHP'nin getirdiği teklifin üç 
maddesi de aynen kabul edilmiştir. Sayın Gürkan, 
akşam televizyonda da bir fırsat bularak, «Bizim Si
yasî Partiler Kanunuyla ilgili teklifimiz Meclise in
memiştir» demiş ve eleştiride bulunmuştur. Sayın 
Gürkan'ın teklifi de bu teklifin bünyesinde vardır. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sataşma bu
nun neresinde?.. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Vardır; ama, komis
yon bu teklifi kabul etmedi, uygun bulmadıysa, böy
le bir suçlamada bulunmak doğru değildir. 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
Nuri Korkmaz'ın sataşmasına cevap verme hakkını 
kullanırken, Sayın Aşık'a, diğer partilere de cevap 
verme hakkı doğar mı? 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, bir dakika... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Nuri Korkmaz, 

bu teklifin nasıl hazırlandığı hakkında yalan beyan
da bulunmuştur. Bunu cevaplandırmaya, teklifin na
sıl hazırlandığını izah etmeye çalışıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aşık, «Yalan beyanda bulun
du» mu dediniz? 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Tabiî yalan beyan... 
BAŞKAN — Yalan beyan değil, onu... 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

hatip bir milletvekili için, «Yalan söyledi» diyemez, 
sözünü geri alsın. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Ya
lancı diyemez. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Nasıl yalancılıkla 
suçlarsın? 

BAŞKAN — Efendim, onu Başkanlık düzeltir. 
Yalan beyan değil... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim... 
BAŞKAN — Sayın Aşık, bir dakika, o cümleyi 

lütfen düzeltin efendim. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, bu teklif, 

Millî Güvenlik Kurulunun onayı alınarak buraya ge
tirilmiş... Şimdi bunu nasıl izah edeceğiz? 

BAŞKAN — Değil, o ayrı konu... 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Bunu nasıl izah ede
ceğiz?. 

BAŞKAN — Sayın Aşık, şimdi konuyu bir topar
layalım : Siz, Sayın Korkmaz'ın daha önce sizlerle 
görüşüp, sizin de aynı görüşlerde olduğunuzu belir
ten ifadesinin yanlış anlaşıldığını mı belirtmek isti
yorsunuz 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Doğrudur. 
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I Söyledikleri yanlıştır... (SHP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Şimdi, demin... (SHP sıralarından 
gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Peki, peki geri aldım, 
düzeltiyorum : Yanlıştır, söyledikleri doğru değildir, 
asılsızdır; teklifin hazırlanış şekli az evvel arz etti
ğim gibidir. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Diğer açıklamanız öyle anlaşılsın 

efendim. 
Teşekkür ederim. 
ALİ BOZER (Ankara) — Efendim, bir hususun 

tavzihi gerekiyor. 
BAŞKAN — Hangi husus olduğunu yerinizden 

arz ediniz efendim. 
ALİ BOZER (Ankara) — Efendim, teklifin ha

zırlanış şekli, Sayın Aşık'ın beyan ettikleri gibi değil
dir. Bunu açıklamak zaruretini hissediyorum. 

Biz başından beri, böylesine önemli bir kanunun 
partilerin mutabakatıyla yüce Meclise indirilmesi ge
reğini vurguladık. Bu, ülkenin ilerideki siyasî huzuru 
için zarurî bir metottur. Bize, bendenize ne teklif 
edilmiştir?.. Saym Genel Başkanımla istişare ettim; 
böyle bir teklif kendisine vaki olmamıştır. Bize tek
lif edilen husus, «Birtakım ağır formalitelerin basite 
ircaı hususunda, bizim yapmış olduğumuz teklif üze
rinde çalışır mısınız?» şeklindedir. Biz de «evet» de
dik. Ağır formaliteleri basite irca etmek bir tarafa, 

I Seçim Kanunu tümüyle, temelinden değiştirildi. Bu
nun mutabakatla gelmesini arzu ederdik. 

Arz ederim. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Bozer; tutanak

lara böyle geçmiştir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: Sayın 
Korkmaz'ın, hükümeti itham edici sözleri üzerine hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

I Sayın Korkmaz, hükümetin bu teklifi, Millî Gü-
• venlik Kurulunun onayını alarak getirmiş olduğunu 

ifade etti. • 
Evvela bir hususu açıklığa kavuşturmak lazımdır: 

Görüşülmekte olan husus, adından da anlaşılacağı 
üzere, kanun tasarısı değil, teklifidir. Binaenaleyh, hü
kümetten gelmiş değildir. 

Müsaadenizle, Anayasamızın 118 inci maddesinin 
bazı bölümlerini okumak istiyorum : 

«Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik 
siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili ka-
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rarlarm alınması ve gerekli koordinasyonun sağlan
ması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bil
dirir» Bu okuduğum husus, Millî Güvenlik Kurulu
nun görevlerini belirleyen husustur. 

Sonuç olarak ve özet olarak şunu arz ve ifade edi
yorum : Sayın Korkmaz'ın beyanı gerçek dışıdır, 
hilafı hakikattir. Eğer bu görüşlerinde musir iseler, 
ispata davet ederim; etmedikleri takdirde, bir iktidar 
partisini, bir hükümeti haksız yere itham etmiş olur
lar ve müfteri durumuna düşerler. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Hangi konuda Sayın Korkmaz? 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Efendim, Sayın 

Bakan bizi «müfteri» olarak ilan ettiler. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — «İspat edemezseniz müfterisiniz» dedim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Korkmaz, yerinizden 

konuşabilirsiniz. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; bu kanun teklifinin görüşülmesi 
sırasında hükümetin, son üç kanun tasarısının Mec
listen ve komisyonlardan geçiriş biçimini cidden ya
dırgadığımı belirtmek istiyorum. Sansür kanunu gö
rüşülürken, Sayın Gaziantep Milletvekili Aksu bura
dadırlar... (ANAP sıralarından gürültüler, «Sansür 
kanunu diye bir şey yok» sesleri) 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Bir dakika, bir 
dakika... 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, bir dakika... 
Sizin konuşmalarınızda belirttiğiniz husus, Baş

kanlıkça ve tutanaklarda bellidir. Tekrar o konuyu 
açıklamayın da, hangi konuda Sayın Bakan size sa
taştı ve tekrar cevap hakkı istediniz, onu lütfen arz 
edin. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERLER 
(istanbul) — Olmayan kanunları söylemesin efen
dim. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — O noktaya gele
ceğim Sayın Başkanım. 

Bu kanun görüşülürken Sayın Ata Aksu, Millî 
Güvenlik Kurulunda brifing verdiğini söylediler. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Han
gi kanun?.. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sansür kanunu. 
(ANAP sıralarından «Hâlâ sansür kanunu diyor» ses
leri) 

25 * 3 . 1986 0 : 1 

Bir dakika efendim, bir dakika konuşuyoruz; mü
saade buyurun. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir dakika efen
dim, müsaade edin. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sö
zünü geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim; 
Meclis, Başkanlıkça idare edilmektedir. Her konuda 
gerekli titizlik gösterilmektedir, lütfen. 

BERATI ERDOĞAN (Samsun) — Sayın Baş
kan, ikaz edin kanunun ismini doğru söylesin. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, «Sansür kanunu» 
derken, hangi kanunu kastettiniz efendim? 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Muzır Neşriyat 
Konusundaki Kanun efendim. 

BAŞKAN — Evet, anlaşılmıştır efendim. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — İkincisi, Saym 

Eyüp Aşık Anayasa Komisyonunda, «Ben bu ko
nuda Millî Güvenlik Kurulunda brifing verdim» de
mişler midir, dememişler midir? 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Hayır, katiyyen. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Bunu burada 

açıklasınlar. Biz, belli bilgilere müstenit olduğu için 
bunları söylüyoruz. Anayasa Komisyonu üyeleri de 
buradadırlar, Sayın Aşık da buradadırlar. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Peki efendim, anlaşılmıştır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Katiyyen öyle bir şey 
demedim. Bir başka üye Anayasa Komisyonunda... 

BAŞKAN — Sayın Aşık, «demedim» dediniz, an
laşılmıştır efendim 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz Anayasa Komisyonunda böyle bir 
söz söylenmemiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 
diyemezsiniz. 

BAŞKAN — Söylenmemiştir, peki efendim; tu
tanaklara geçmiştir. 

I 

Sayın milletvekilleri, lütfen gürültü etmeyelim. 
Bir önerge daha vardır, okutuyorum : 
istanbul Milletvekili Günseli özkaya ve arkadaş

larının önergesi : 
MADDE 22. — 26.4.1961 teuri'h ve 298 sayılı Se

çimlerin Teme1! 'Hükümleri ve 'Seçmen Kütükleri Haık-
ıkınıdialki iKanunun 10.6.1983 'tarih ve 2839 sayılı Ka
nunla değişıiık 52 nci ımaddesirokı 7 noi fıİcrası aşa
ğıdaki biçimde değişüirilmiiştir. 
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Seçimlilere katılan siyasî partiler, radyo ve 'tele
vizyondan eşitlik ilkesine göre yararlanırlar. Seçimin 
'başlangıç tarihinden, seçimin sonuçları ilan edilin
ceye kadar geçen süre içinde, bu Kanunun 64 ve 
65 inoi maddelerindeki yasaklar dahil olmak üzere, 
Başbakan ve 'bakanların her türlü demeç ve icraa
tını radyo ve televizyon yayın programlarına almak 
yasaktır. (Hiçbir siyasî parti, radyo ve televizyondan 
paralı ilan ya da ücret karşılığı program yapma is
temlinde bulunamaz. Ayrıca, seçimin başlangıç tari-
ihinden sonuçların ilanına kadar radyo ve televiz
yon yayınlarının ticarî ilanlarında hiçbir siyasî parti 
üyesi, yöneticisi ve adayının ses ve görüntüsüne yer 
verilemez. Bu fıkrada yazılı yasaklara uymayanlar, 
hakkında, bu Kanunun 155 inoi maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COSKUNOĞLU ı(Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. NECAT EDDE'M (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi ya da adına bir ko

nuşma yapmak isteyen var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

AYHAN SAKALLIOÖLU (Sakarya) — Anaya
saya aykırılık önergemiz vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 'Sayın milletvekili, oylamaya geçtim; 
Önergeleri inceledim, «Anayasaya aykırıdır, komisyo
na iade edilmesi» şeklindeki önergeyi de işleme koy
dum. Bu önerge üzerinde Sayın Kasaroğlu konuş
tular. 

Başka bir önerge mi vardı acaba? 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Evet, 
Anayasaya aykırı olduğuna dair önergemiz vardı. 

BAŞKAN —• Evet, o önerge üzerinde Sayın Ka
saroğlu konuştular. Başka önerge yoktu. 

22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
eenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, süremizin bitimine çok az 
bir zaman kalmıştır. Kalan maddeler ve önergeler 
dikkate alındığında, 'bu sürede yeni bir maddenin 
görüşülmesi yetişmeyecektir. 

Bu nedenle, gündemdeki konuları sırasıyla görüş
mek için 26 Mart 1986 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 

•>••«« 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
in, Müşterek Trafik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/853) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın 'tçişleri Bakam sayın Yıl

dırım Ak'bulut tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. «Müşterek Trafik Fonu»da 1984 yılın
da Motorlu Kara Taşıtları Vergisi ile Karayolları 

Trafik 'Kanununa göre alınan cezalardan toplanan 
kaynak tutarı nedir? Bşka kaynaklar varsa nitelik 
ve tutarları nedir? 

Soru 2. a) Bu Fondan 1984 yılında hangi trafik 
mevzuları için ne tutarlarda harcama yapılmıştır? 
Ayrı ayrı nedir? 

•b) Hangi illere ne tutarlarda harcama yapılmış
tır? 

c) Fonun yönetimi için yapılan harcamalar tu
tarı nedir? 

Soru 3. Soru 1 ve 2'deki bilgiler 1985 yılı için 
nedir? 
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T. C. 
içişleri Bakanlığı' 24.3.1986 

Mahallî (İdareler Genel 
Müdürlüğü 

Şb. Md. : APK-ARGE-571 (86)/90U96 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türikiiye 'Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
1LÖÎ : TBMM 'Başkanlığının 7.2.1986 gün ve 

Kanunlar, Kararlar Dairesi Başkanlığı 7/853-5^8/ 
20368 sayılı yazısı. 

Edirne 'Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan 
tarafından Türkiye Büyük 'Millet 'Meclisi Başkanlığı
na sunulan, 'Müşterek Trafik Fonunun 1984-11985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin yazılı soru önergesine 
verilen cevabın 'bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Ak'bulut 

İçişleri Ba'kanı 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Mahallî idareler Genel 
Müdürlüğü 

Ş/b. Md : AFK-ARGE-571 1(86) 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Sayın Türkân Turgut Arıkan Edirne Milletvekili 
Müşterek Trafik Fonunun U984-1985 yılları gelir 

ve giderlerine 'ilişkin yazılı isoru önergenizde yer alan 
konular Bakanlığımca incelettirilmiştir. 

1. «Müşterek Trafik Fonu»nda 19'84 yılında Mo
torlu Kara Taşıtları Vergisi ile Karayolları Trafik 
Kanununa göre alınan cezaların yıllık tahmini üze
rinden, Maliye ve Gümrük 'Bakanlığınca % 9 nis
peti karşılığı olarak 200 OOO 000,— TL. ödenek ay
rılmıştır. 

25 , 3 . 1986 O i 1 

Bu fona ayrılmış 'başka herhangü 'bir kaynak 'bu
lunmamaktadır. 

2. a-'b) 197 Sayılı Motorlu Kara Taşıtları Ver
gisi Kanununun 17 nci maddesine göre hazırlanan 
13.10.1966 tarih ve 12425 sayılı Resmî Gazetemde ya
yımlanan «'Müşterek Trafik Fonu Tahsis Yönetme-
liğİMiin 9 uncu maddesine göre 1984 yılında ekli 
'(I-liste) de adları geçen 'belediyelere fondan yardım 
yapılmıştır. 

c) Fonun yönetimi için herhangi bir harcama 
yapılmamıştır. 

3. Müşterek Trafik Fonu için 1985 yılında Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca 250 000 000,— TL. 
ödenek ayrılmıştır. 

Ancak 18.6.1985 tarihinden itibaren yürürlüğe gi
ren 2918 sayılı «Karayolları Trafik Kanunu»nun 129 
uncu maddesi gereğince «Müşterek Trafik Fonu» 
«Trafik Hizmetlerini Gelişltirme Fonu» şekline dö
nüşmüş ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 
yürütülmeye 'başlanılmıştır. 

1985 yılında Müşterek Trafik Fonu için Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı bütçesine konulan 250 000 000 
TL.'lık Ödeneğin 100 000 000 TL.%ı 18.6.1985 tari
hine kadar Bakanlığımca 'kullanılmıştır. Geriye ka
lan 150 000 C00 TL.'sı 1986 yılına devredilmiştir. 

a-b) Yukarıda aidi 'geçen yönetmeliğin 9 uncu 
maddesine 'göre trafikle ilgili çeşitli hizmetler 'için 
1985 yılında tahsis edilen 100 OOO 000 TL.'nın dağı
lımı ekli (Il-liste) de gösterilmiştir. 

c) Fonun yönetimi için herhangi bir harcama 
yapılmamıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

içişleri Bakanı 
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Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Ankan tarafından 'bakanlığımıza yöneltilen, Müşterek Trafik 
Fonu'mın 11984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin yazılı tforu önergesinin cevap'ları i'ki ayrı 'bölüm'de ve 
maddeler halinde aşağıya çıkarılmıştır. 

1984 Yılı Müşterek Trafik Fonu : 
Cevaplar : 
1. 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nçi maddesine göre (Motorlu Kara Taşıtları Vergisi ile 

Karayolları Trafik Kanununa göre trafik zabıtastnca tahsil olunan cezaların yıllık tahmini üzerinden % 9 
nispetinde Müşterek Trafik Fonuna verilmek üzere Maliye 'Bakanlığı 'bütçesine ödenek kaydolunur) denil
mektedir. 'Bu nedenle 1984 yılında Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 200 000 000 lira Müşterek Trafik Fonu 
için 'ödenek ayrılmıştır. 

2. a-b) Yukarıda anılan kanunun 17 nci maddesine göre hazırlanan 13.'10:1906 tarih ve 12425 .sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan «Müşterek Trafik Fonu Tahsis Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine göre 1984 
yılında aşağıda adları geçen 'belediyelere fandan yardım yapılmıştır. 

1984 YILINDA MOŞTER'EK TRAFİK FONUNDAN YAPILAN YARDIMLARI GÖSTERİR LİSTE 

S. No. ili Belediye adı Hizmet dimi 

1. ANKARA 

2. NİĞDE 

3. RİZE 

4. AMASYA 

5. SAMSUN 
6. BİNGÖL 
7. ÇANAKKALE 
8. ADANA 
9. 'BOLU 

10. GİRESUN 
11. ZONGULDAK 
12. ÇANKIRI 
13. ERZURUM 
14. MALATYA 

Kırıkkale Bl. 

Merkez Bl. 

Merkez Bl. 

Merkez Bl. 

Merkez Bl. 
Merikez Bl. 
Biga Bl. 
Yumurtalık Bl. 
Mengen Bl. 
Merkez Bl. 
Merkez Bl. 
Merkez Bl. 
Öz. td. Md. 
Merkez Bl. 

ya-

sinyalizasyon ya-

simyalizasyon ya-

10 adet kavşakta sinyalizasyon 
pimi 
10 adet kavşakta sinyalizasyon ya
pımı 
10 adet kavşa'kta 
pimi 
10 adet kavşakta 
pimi 
6 adet (kavşakta sinyalizasyon yapımı 
6 adet kavşakta (sinyalizasyon yapımı 
Otopark yapımı 
Otopark yapımı 
Otopark Yapımı 
Çok katlı otopark yapımı 
Çok katlı otopark yapımı 
2 adet kavşak tanzimi 
Şoför imtihan pisti yapımı 
2 adet kavşak ve çocuk trafik eğitim 
parkı yapımı 

Yapılan 
Yardım (TL) 

18 107 575 

16 376 375 

15 389 100 

17 365 659 
9 064 200 
7 500 000 
6 405 170 
1 266 125 
6 499 238 

25 000 000 
20 000 000 
20 782 161 
5 324 360 

23 552 361 

TOPLAM 192 <532 324 
c) Fonun yönetimi için herhangi bir harcama yapılmamıştır. 

1985 Yılı Müşterek Trafi'k 'Fonu : 
Cevaplar : 

1. Yukarıda 1 inci maddede gelir kaynakları açıklanan Müşterek Trafik Fonu için 1985 yılında da Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine 250 000 000 lira ödenek konulmuştur. Ancak 18 Haziran 1985 'tarihin
den itibaren yürürlüğe giren 2918 sayılı «'Karayolları Trafi'k Kanunu»nun 129 uncu maddesine göre «'Müş
terek Trafik Fonu» «Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu» halini almış ve Emniyet Genel Müdürlüğü bün
yesinde yürütülmeye 'başlanılmıştır. 1985 yılında Müşterek Trafik Fonu için Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
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Bütçesine 'konulan 250 OOO 000 liralik ödeneğin 100 000 OOO lirası 18 Haziran 1985 tarihine kaidar Bakanlı
ğımızca (Man. td. Gn. Md.) kullanılmış, geriye kalan 150 000 OOO lirası Emniyet Genel 'Müdüriüğüne dev-
rddi'lmiştir. 

2. a-'b) Yine yukarıda adı geçen Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre trafikle ilgili çeşidi 'hizmetler 
Sçin 1985 yılında dağıtılan 100 OOO 000 liranın dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

Yapılan 
S. No. İli Belediye adı Hizmet cinsi Yardım (TL) 

1. RİZE 
2. KAR® 
3. ERZİNCAN 
4. AYDIN 
5. IK. MARAŞ 
6. TRABZON 

7. NİĞDE 
8. TOKAT 

9. ÇANAKKALE 
10. HAKKARİ 

Çayeli Bl. 
Merkez Bl. 
Merkez Bl. 
Merkez Bl. 
Merkez Bl. 
Merkez Bl. 

Aksaray Bl. 
Merkez Bl. 

Ayvacık Bl. 
Merkez Bl. 

6 adet kavşakta sinyalizasyon yapımı 
2 adet kavşağın düzenlenmesi 
Çocuk tra'fik eğitim pisti yapımı 
Çocuk trafik eğitim pisti yapımı 
16 adet kavşakta sinyalizasyon yapımı 
6 adet kavşakta sinyalizasyon yapımı 
ve 1 adet kavşakta yeşil dalga senkro
nizasyon sistemi yapımı 
11 adet kavşakta sinyalizasyon yapımı 
8 adet kavşakta sinyalizasyon onarımı 
ve bakımı 
Otopark yapımı 
Otopark yapımı 

TOPLAM 

15 035 000 
8 900 000 
5 040 000 
4 025 000 

17 000 000 

14 638 860 
19 487 700 

3 500 000 
7 473 440 
4 900 000 

100 000 000 
c) Fonun yönetimi için herhangibir harcama yapılmamıştır. 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin sorusu ve İç
işleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/854) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Akbulut tarafından yazılı olanak cevaplandırıl
ması için gereğini saygılarımla arz edenim. 

Doç. Dr. Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. «Muhtaç Aslker Ailelerine Yardım Fo
nu» nda 1984 yılında toplanan kaynakların tutarları 
ayrı ayrı nedir? 

a) Varsa, 1983'den devreden'bakiye, 
b) Belediye medislerinin meslek vergisine yaptıkla

rı zamlardan, 
c) 1076 ve 1111 sayılı sayılı kanunların 25 ila 63 ve 

64 üncü maddelerine göre silah altına alınmayanlar
dan gecikme yılı için alınan paralar, 

d) Ticarî şirketlerden alınan, 
e) Belediye ve özel idarelerin bir yıl önceki tah

sisat yekûnundan katılıma payları, 

f) Diğer gelirler. 
İSoru 2. Bu Fondan 1984 yılında kaç asker aile

sine ne kadar yardım yapılmıştır. 
Soru 3. Soru 1 ve soru 2'dekıi (bilgiler 19*85 yılı 

için nedir? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 24 , 3 . 1986 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : APK-ARGE-571 (86)/90197 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7.2.1986 gün ve TBMM Gn. Sek. Kan. ve 

Kar. Dai. Bşk. 7/854-5269/20369 sayılı yazı. 
Edime Milletvekili 'Sayın Türkân Turgut Arıkan' 

ıın «Muhtaç Aslker Ailelerine Yardım Fonunun 
1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin yazılı so
ru önergesi» ne verilen cevabın 'bir örneği ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Ak'buiut 

İçişleri Bakanı 
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TC 
İçişleri Bakanlığı 24 . 3 . 1986 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : APK-ARGE-571 (86) 90197 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Sayın 
Türkân Turgut Aırıkan 
Edirne Milletvekili 

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonunun 1984-
1985 yıları gel'ir ve gMerlerine ilişkin yazılı soru 
önergenizde yer alan konular 'Bakanlığımca (incelet
tirilmiştir. • 

'1. Muhtaç Asker Aiıleleırtine Yardım Fonunda 
1984 yılında toplanan kaynaklanın tutarlarına ilişkin 
bilgilıer aşağıda gösterilmiştir. 

a) 1983 yılımdan devredilen bakiye 796 643 050 
TL. dır. 

b) 'Bdedıiyefer, bir bütçe yılı, içerisinde Muhtaç 
Asker Ailelerine ödeyecekleri toplam rakam; bir ön
ceki yıl nakdî tahsilat yekûnunun en çok % 2'sine 
kadar ödenek koymak ve ayrıca meslek vergisine % 
10 zam yaparak elde edecekleri geliri Muhtaç Asker 
Ailelerine yardım işinde kullanmak zorundadırlar. Bu 
nedenle kendi öz gelirleri yettiği için 'Bakanlığımdan 
yardım talep etmeyen 'bdediiyelenin 'bütçelerine muh
taç asker ailelerine yardım için % 2 olarak ne mik
tar Ödenek koyduklarını' ve meslek vergisine yapılan 
% !10 zam ile muhtaç asker ailelerine yardım için 
ne kadar patra elde ettiklerinin Bakanlığımca bilin
mesi mümkün değildir. 

c, d, e, f maddelerinde sorulan sorulara ilişkin 
herhangi bir uygulama bulunmamaktadır. 

2. Bu fondan 1984 yılı içinde toplam 13 bele
diyeye- 48 (862 758 TL. yardım yapılmıştır. Yardım 
yapılan 'belediyelerin listesi ı(Ek-I) dedir. 

3. Muhtaç Asker AMerine Yardım Fonunda 
1985 yılında toplanan kaynakların tutarlarına ilişkin 
bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 

a) 1984'den devredilen bakiye 1 139 614 211 TL. 
dıir. 

b) Bu soru 1-b bendinde cevaplandırılmıştır. 
c, d, e, f maddelerimde sorulan sorulara ilişkin 

herhangi 'bir uygulama 'bulunmamaktadır. 
Bu fondan 1985 yılı içinde 25 'belediyeye 

95 441 654 TL. yardım yapuknıştır. Yardım yapılan 
'belediyelerin listesi (Bk-II) dedir. 

Mgüerinizi rica ederim. 
Yıldırımı Akbulut 

içişleri Bakam 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan 

tarafından Bakanlığımıza' yöneltilen, Muhtaç Asker 
Ailelerine Yardım Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin soru önergesinin cevaplarrı bö
lümler ve maddeler halinde aşağıya çıkarılmıştır. 

4109 saydı Asker Ailelerine Muhtaç Olanlara Yar
dım Hakkındaki Kanunun 4 ve 11 inci maddelerine 
göre belediyeler bütçelerine bir önceki yıl nakdî tah
silat yekûnunun en çok % 2'sine kadar ödenek koy
mak ve ayrıca meslek vergisine % 10 zam yaparak 
elde edecekleri % 10 geliri muhtaç asker ailelerine 
yardım işinde kullanmak zorundadır. 

Belediyelerin, bir bütçe yılı içerisinde muhtaç as
ker ailelerine ödeyecekleri toplam rakam, yukarıda 
belirtilen miktar ile karşılanamadığı takdirde; arada
ki fark Bakanlığımız emrindeki «Muhtaç Asker Aile
leri Yardım Fonu» ndan karşılanmaktadır. 

Bu nedenle kendi öz gelirleri yettiği için Bakan
lığımızdan yardım talep etmeyen belediyelerin bütçe
lerine muhtaç asker ailelerine yardım için % 2 ola
rak ne miktar ödenek koyduklarının ve meslek ver
gisine yapılan % 10 zam ile muhtaç asker ailelerine 
yardım için ne kadar para elde ettiklerinin Bakanlı
ğımızca bilinmesi mümkün değildir. 

1. Muhtaç Asker Aileleri Yardım Fonuna 1983 
yılından 796 643 050 TL. devretmiştir. 1984 yılı so
nu itibariyle fonda 1 188 476 969 TL. toplanmış olup, 
1984 yılı içerisinde toplam 13 belediyeye 48 862 758 
lira yardım yapılmış ve 1985 yılına 1 139 614 211 
TL. devretmiştir. 

2. 1984 yılında asker aileleri yardımı yapılan be
lediyelerin listesi aşağıda çıkarılmıştır. 
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Yapılan yardım 
Sıra No. İ l i Belediye Adı miktarı TL. 

1 
2 . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

GİRESUN 
TOKAT 
NEVŞEHİR 
YOZGAT 
TOKAT 
KONYA 
AFYON 
KIRŞEHİR 
ZONGULDAK 
SİİRT 
TOKAT 
HAKKÂRİ 
MARDİN 

Keşap Belediyesi 
Merkez Belediyesi 
Merkez Belediyesi 
Merkez Belediyesi 
Turhal Belediyesi 
Turgut Belediyesi 
Dinar Belediyesi 
Merkez Belediyesi 
Karabük Belediyesi 
Batman Belediyesi 
Erbaa Belediyesi 
Merkez Belediyesi 
Merkez Belediyesi 

203 394 
6 367 086 
6 189 257 
4 940 884 
1 862 723 

362 133 
362 592 

15 504 895 
3 078 163 
1 944 019 
1 460 240 
2 247 991 
4 339 381 

TOPLAM 48 862 758 

3. Muhtaç Asker Aiieleri Yardım Fonunda 1985 yılı sonu itibariyle 1 716 912 332 TL. toplanmış olup, 
yıl içerisinde 25 belediyeye 95 441 654 lira yardım yapılmış ve 1986 yılına 1 621 470 678 lira devredilmiş
tir. 

1985 yılında asker aileleri yardımı yapılan belediyelerin listesi aşağıda çıkarılmıştır. 
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Sıra No 

1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

T. B. M. M. 

İ l i 

ADANA 
ANKARA 
ARTVİN 
ÇANKIRI 
ERZİNCAN 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
GİRESUN 
HAKKÂRİ 
KIRŞEHİR 
KIRŞEHİR 
MARDİN 
NEVŞEHİR 
SİİRT 
SİİRT 
TOKAT 
TOKAT 
TOKAT 
TOKAT 
TOKAT 
TOKAT 
TOKAT 
YOZGAT 
YOZGAT 
ZONGULDAK 

B : 8 3 2 5 . 3 . 1 9 8 6 0 : 1 

Belediye Adı 

Feke Belediyesi 
Mamak Belediyesi 
Kılıçkaya Belediyesi 
Bayramönü Belediyesi 
Altunkent Belediyesi 
iliç Belediyesi 
Oltu Belediyesi 
Keşap Belediyesi 
Merkez Belediyesi 
Merkez Belediyesi 
Mucur Belediyesi 
Merkez Belediyesi 
Merkez Belediyesi 
Batman Belediyesi 
Sason Belediyesi 
Merkez Belediyesi 
Değirmenli Belediyesi 
Karakaya Belediyesi 
Turhal Belediyesi 
Tanoba Belediyesi 
Erbaa Belediyesi 
Koçak Belediyesi 
Merkez Belediyesi 
Bektaşh Belediyesi 
Karabük Belediyesi 

TOPLAM 

Yapılan yardım 
miktarı TL. 

1 462 004 
21 239 137 

496 241 
45 617 

979 721 
459 945 
51 503 

1 214 035 
6 146 482 

15 586 312 
4 102 231 
1 144 778 
3 460 958 
5 017 016 

363 412 
9 044 146 

852 601 
735 661 

3 021 211 
1 693 128 
3 824 289 

455 281 
10 206 476 

175 926 
3 663 543 

95 441 654 

Cevap 1. c, d, e, f, maddeleri geçerliliğini kaybetmiştir. 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Mahallî İdareler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıl
dırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/857) 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın İçişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Akibulut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğini isaygrlarıimla arz ederim. 

Doç, Dr. Türkân T. Arıkan 
ıBdirne 

Soru 1. «Mahallî İdareler Fonu» nda 1984 yılın
da toplanan kaynakların tutöarları ayrı ayrı nedir?; 

a) Varto, 1983 Men devredilen 'bakiye, 
b) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamın

dan mahallî idareler fonuna ayrılan pay, 

c) Diğer gelirler, 
d) Bu fona diğer fonlardan aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların aldları. 
Soru 2. Bu fondan 1984 yılında yapılan harcama

ların tutarları ayrı ayrı nedür?. 
a) Valilikler emrin'e gönderilen '% 20 il özel ida

releri payı, 
b)' Belediye hizmet binaları, 
c) IFırın, un değirmeni, 
\d) Hal, pazar yeri, 
e) (Dükkân, otel, motel, gazino, mokaimp, 
f) Düğün ve nikâh salonu, 
g) Hamam, kaplıca, plaj tesisleri, 
h) Umumî hela, 
i) Mezarlık tesis ve tanzimi, 
j) (Belediye ve çocuk parkları, 
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k) Koruluk, fidanlık tesisi, 
1) lOkuma odası, kitaplık, spor tesisleri, 
m) Akaryakıt, patlayıcı mialdde deposu, 
n) Mezbaha ve (benzerleri, 
o) Garaj ve otopark, 
p) İBakanlıkça uygun görülen diğerleri, 
r) Diğer harcamalar, 
s) Bu fondan diğer fonlara aktarma yapılmış

sa, tutarları ve lortların adları. 
Soru 3. Bu fon'dan 1984 yılında hangi illere (il 

ve ilçe belediyeleri »toplamı olarak) ne tutarlarda yar
dım yapılmıştır?. 

Soru.4. Soru 1, 2 ve 3'deki 'bilgiler 1985 yûı için 
nedir?. 

T.C 
İçişleri Bakanlığı 24.3.1986 

Mahallî Idaıreler Genel 
Müdürlüğü 

Şb. Md. APK. ARGE. 
571 (86)/90195 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7.2.198'6 gün ve TBMM Gn. Sk. Kan. ve 

Kar. Md. 7/857-5273/203 75 sayılı yazı. 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan* 

m «Mahallî İdareler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge-

25 . 3 . 1986 0 : 1 

lir ve giderlerine 'ilişkin yazılı soru önergesi:» ne veri
len cevabın bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

BOlgi ve gereğini arz ederim. 
Yidırım Afcbulut 
İçişleri Bakanı 

Sayın 
Türkân Turgut Arıfcan 
Edirne Milletvekili 

Mahallî İdareler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge-
llir ve güderlerine •ilişkin yazılı soru önergenizde yer 
alan konular Bakanlığımca incelettirilmiştir. 

1. IMahatî İdareler Fonunda, 1984 - 1985 yılla
rında toplanan kaynakların tutarlarına ilişkin bilgiler 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) 19831den devredilen bakiye yoktur. 
b) Genel bütçe vergi ıgeMeri tahsilat toplamın

dan «Mahallî İdareler Fonu» na ayrılar* pay, 1984 -
1985 yıllarında ı% 0,15, 1986 yılında 1% 0,30 ve 1987 
yıllında ,% 0,40'dır. 

c) Dliğer gelirler başlığı altında herhangi bir ge
lir toplanm'amıştır. 

d) Bu fona diğer fonlardan aktarma yapılmamış
tır. 

2. Bu fon'dan 1984 ve 1985 yıllarında yapılan 
yardımların 'tutarları ve illere göre dağılılmı ekli lis
tede gösteriılmiştür. 

Bilgierinizii rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 
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Edirne Mi'üe'rvekili Sayın Türkân Turlgut Ankan tarafımdan Bakanlığımıza yönelüilen, Mahallî İdareler 
Fonu'nun 1984 - 1985 yıları gelir ve giderlerine ilişkin soru önergesinin cevaplan 'bölümler ve maddeler halin
de aşağıya çıkarılmıştır. 

Mahallî İdareler Fonu : 
Cevaplar : 

1. a) Yoktur. 
•b) 3239 sayılı Kanunla değişik 2380 sayılı «Belediyelere ve İl özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Ge

lirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanu» na göre tçişlerti Bakanlığınca kullanılan Mahallî İdareler Fonu 
Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilaıt toplamı üzerinden 1984 yılında ı% 0,'1(5, 1985 yriında ;% 0,15, 1986 yılında 
% 0,30 ve 1987 yılından itibaren |% 0,40 oranında ayrılacak paylardan oluşmaktadır. 

c) (Yoktur. 

d) Yoktur. 

2. Bu fondan 1984 ve 1985 yıllarında yapılan harcamaların İllere 'göre dağılımı aşağıda ıgosferiılmiştir. 
a) Valiliklerin emrine gönderilen l% 20 ti özel İdarelerine ve köylere Yapılan yardıımllar Bakanlık 

Onayı ile Belediyelere aktarılmıştır. 

• 1984 , 1985 

Hizmet binası 
Fırın, un değirmeni 
Hal, pazaryeri 
Dükkân, otel, m'cttel, gazino, mokamp 
Düğün ve nükâh salonu 
Hamam, kaplıca, plaj tesisleri 
Umumî hela 
Mezarlık te&îs ve tanzimi 
Belediye ve çocuk parkları 
Koruluk, fidanlık tesisleri 
Okuma odası, kitaplık, spor tesisleri 
Akaryakıt, patlayıcı madde deposu 
Mezbaha yapımı 
Garaj ve otopark 
Düğerleri 

229 000 000 
76 000 000 

112 000 000 
306 520 000 
101 000 OOÖ 
55 000 000 
8 530 000 

56 500 000 
14 000 000 

— 
,— 
— 

71 000 000 
lı'lK 000 000 
30 000 000 

856 500 000 
222 500 000 
385 3'40 000 

1 587 500 000 
530 500 000 
269 500 000 
26 000 000 

240 500 000 
1'23 000 000 
116 000 000 

182 000 000 
49 000 000 

114 000 000 
444 500 000 
79 000 000 
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1984' 1985 
Belödiiye Yapılan Belediye Yapılan 

İli sayısı 'tahsis sayısı tahsis 

Hatay 
İsparta 
îçel 
Istanibuil 
îızmir 
Kara 
Kastamonu 
Kayseri! 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Kalhramanmaraş 
'Maridin 
Muğla 
Muş 
Ne^ştibir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
(Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 

3 
1 

r 
2 
3 

~, 
5 

— 
_.. 

1 
1 
9 

~* 
6 
2 
1 
3 
î 

~. 
3 
2 
1 
1 
1 
2 

— 
— 

li 
1' 
V 
1 
1 

38 000 000 
10 000 000 
15 000 000 
13 000 000 
35 500 000 

— 
46 500 000 

— 
— 

3 000 000 
5 000 000 

86 000 000 
— 

43 500 000 
37 500 000 
20 000 000 
32 500 000 
10 000 000 

— 
27 000 000 
17 000 000 
22 500 000 
30 000 000 
20 000 000 
30 000 000 

— 
— 

480 000 
3 000 000 
3 000 000 

22 500 000 
27 500 000 

6 
16 
13 
3 

18 
9 
9 

22 
6 
9 

10 
35 
10 
12 

y™ 
M 
9 

11 
4 

20 
18 
11 
5 
9 
8 
9 
5 
7 
9 
9 
8 
7 

31 000 000 
108 000 000 
84 000 000 
19 000 000 

128 000 000 
64 000 000 
60 000 000 

145 000 000 
49 000 000 
65 C00 000 
98 000 000 

243 000 0O0 
72 000 000 
98 000 000 

124 000 000 
84 000 000 
82 000 000 
78 000 000 
50 000 000 

140 000 000 
121 000 000 
82 520 000 
38 000 000 
76 000 000 
60 000 000 
78 000 000 
43 000 000 
51 000 000 
63 000 000 
45 000 000 
44 340 000 
65 000 000 
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1984 1985 
Belediye Yapılan Belediye Yapılan 

İli sayıisı Italbsis Sayısı 'tahsis 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Ama&ya 
Ankara 
Antalya 
Afüvin 
Aydın 

Balıkes'ir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 

Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 

Çorum 
Denizli 
Diyaribakır 
fîdiroe 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 

Gümüşhane 
Hakkâri 
Şanlıurfa 
Uşak: 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

4 
3 
4 

— 
2 

4 

r 
ı1 

2 

5 
3 

—« 
1 

< 

İi 

1 
3 
t 
1 
4 
1 

— 

1 
4 
6 

-* 
r 

— 
3 

r 
— 
— 

r 
7 
1 

57 000 000 
'25 000 000 
% 950 000 

— • 

40 000 000 

48 000 000 
2 000 000 
2 000 000 

26 000 000 

46 000 000 
35 000 000 

—' 
25 000 000 

_.. 

7 000 000 
6 000 000 

45 000 000 
10 000 000 
15 000 000 
40 000 000 
15 000 000 

— 

15 000 000 
48 100 000 
42 000 000 

—. 
15 000 000 

— 

31 000 000 
22 500 000 

—. 
— 

6 000 000 
42 000 000 
16 000 000 

9 
3 

17 
6 
8 

16 
« 
3 

14 

5 
2 
4 
4 
7 

12 
7 

10 
16 
1>2 
15 
5 
5 

10 
9 

14 
7 
8 
8 

11 
5 
4 
9 
4 

18 
8 

80 000 000 
36 000 000 

101 000 000 
53 000 000 
38 000 000 

131 030 000 ' 
83 000 000 
27 000 000 

102 000 030 

48 000 000 
28 OOCI 000 
39 000 000 
41 000 000 
64 000 000 

79 000 000 
66 000 000 
93 000 000 

105 000 000 

83 500 000 
124 000 000 
50 000 000 
35 000 000 

75 000 000 
104 500 000 
135 000 000 
50 000 000 
58 000 000 
56 000 000 

80 000 000 
52 000 000 
26 000 000 
58 000 000 
38 000 000 

123 000 000 
55 000 000 

4. 1, 2 ve 3\te)fci »bilgiler 1985 yılı içinde hazırlanmıştır. 
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4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve İç
işleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/874) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ©askanlığına 
Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Ak'bulut itairafınıdan yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 

İD. Fikri Sağlar 
İçel 

1. Mersin Emniyetinde görevli Başkomiser Hani-
fıi Avcı, Ömer Güneş, Tayyıip Çakır, Hamdı Fidan, 
Ankara'dan geldiği söylenen Laz Fikri ve Laz İh
san adlı polis memurlarının işkence yaptıkları, mağ
durlar. tarafından davaları sırasında iddia edilmiştir. 
Bu iddialar hakkında herhangi bir araştırma var mı
dır? Bir soıruşturma açılmadı ise gerekçeleri nedir? 
Bundan 'böyle herhangi bir 'işlem yapmayı düşünü
yor musunuz? 

2. Adana ve Mersin cezaevlerinde işkence ve 
basikıılara karşı 'bazı tutuklu ve hükümlülerin kendi
lerini yaktıklarına dair iddialar vardır. Doğru mu
dur? İsimleri ve akıbetleri hakkında bir açıklama 
yapar mısınız? 

3. Adıyaman TKBP davasında adları geçen 
Mehmet Çakır'ın işkence gördüğü ve el ve kollarına 
çivi çakıldığı iddiaları varıdır. Bu konuda herhangi 
bir işlem yapılmış mıdır? Kardeşi Kazım Çakır'ın 
cezaevinde öldüğü doğru mudur? Ölüm nedeni ne
dir? Herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? 

4. Tarsus'da öğretmen olup işkence sırasında 
ölen Ali Uygur'un, daha sonra başka bıir isimle, kim
sesizler mezarlığına gömülmesi ile ilgili soruştuırtma 
ne safhadadır? Failleri ile ilgili yapılan işlemler ne
lerdir? 

5. İşkencenin Türkiye gündeminde son derece 
ciddî 'bir şekilde olduğu hu zamanda talihsizce ver
diğiniz beyanlar ile işkenceyi ve işkencecileri insan
lık suçuna itmekten alıkoyamadığınız ortaya çıkmralk-
tadır. Bu durumda ne yapmayı düşünmektesiniz? 

TC 
İçişleri 'Bakanlığı 24 . 3 . 1986 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Sen. Fa. Top. 01 .B-2/106820 
Konu : İçel 'Milletvekili 

Durmuş Fikri Sağlar'ın önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Gendi Selkreteriliığinin 10.2.1986 ta

rih ve 7/874-5252/20317 sayılı yazıları. 
İçel Milletvekili 'Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın 

Bakanlığıma yönelttiği işkence ile ilgili 'bazı iddialar
la 'ilgili 'bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

1.. Mahkemeleri «lirasında kötü muameleye ma
ruz 'kaldıkları İddiasında 'bulunan sanıkların beyanla-
rınıın tahkiki -adlî yargıya ait olup, 1980 tarihinden 
bugüne ıkadar İçel 'Emniyet Müdürlüğünde gö/evii 
personelden sadece Sulbe Müdürü Ömer Güneş ve 
Başkoımiser Hanefi Avcı hakkında 6 ncı Kolordu ve 
SYNT. Komutanlığı 2 NoJlu Askerî Mahkemesin
ce, Türkiye Devrimci 'Koıminist Partisi isimli yasa 
dışı örgüt mensubu Haılüt Ertan isimli sanık tarafın
dan suçunu söyletmek için darp edildiği iddiasıyla 
dava açılmış, adları geçen görevliler müsnet suçtan 
beraat etmişlerdir. 

Şikâyet bulunmadığından Tayip Çalkar ve Hamdi 
Fidancı isimli görevliler hakkında ise herhangi bir so-
ruşjturıma yapılması 'bahis konusu olmamıştır. 

Mersin Emniyet kadrosunda Laz Fikri ve Laz İh
san isimli görevli 'bulunmamıştır. 

2. Adana ve İçel cezaevlerinin yönetimi Ba
kanlığımla 'bağlı olmadığından konu ile ilgili iddiala
rın Adalet Bakanlığından sorulması gerekmektedir. 

3. Halen Adana kapalı cezaevi 17 noi koğuşun
da tutuklu alaralk bulunan Mehmet Çakır'ın kesin 
olarak hatırlayamadığı bir tarihte Doğanşehir ile Ma
latya arasında geçirdiği bir trafik kazası sonucu sol 
el bileğinin camla kesilmiş olduğu yine adı geçe
nin Kahramanmaraş tli Türkoğlu kömürler mevkiin
de geçirdiği ikinci biır trafik kazasında 'başından ya
ralandığı, şahsın 17.2.1986 tarihli cezaevi Cumhuri-
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yet Savcılığıma vermiş olduğu ifadesinden anlaşıl
mıştır. 

Ayrıca, Mehmet Çakır'ın dosyasının tetkikinde 
13.7.198(1 tarihinde alınmış 15 sahifeden ibaret ifade 
tutanağında, 1972 yıllı içerisinde geçirdiği /trafik ka
zası sonucu sol elimin -parmağını kaybettiğini bu ta
rihten sonrada kendisine çolak îakabıyla hitap edil
diğini, örgüt içinde de çolak adıyla tanındığını be
yan etmiştlir. 

Aynı davadan yargılanan Mehmet Çakır'ın kar
deşi Kazım Çakır İçel cezaevinde bulunduğu sırada 
rahatsızlığı sdbehi (ile sevk edildiği İçel Devlet Has-
tahanesinde 7.6.1985 tarihinde mide delinmesi, neti
cesi vefat etm(ş Olduğu, İçel Cum'huniyet Savcılığı
nın 985/4725 hazıriik 1985/1566 karar sayılı takipsiz
lik kararından anlaşılmıştır. 

4. Ali Uygur isimli örgüt mensubu ile 'ilgili id
dialar 'Sayın 'Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın 
Başkanlığınıza vermiş olduğu 7/882 sayılı önergesin
de de sorulduğundan ayrıca cevaplandırılmamıştır. 

5. Yaptığımı basın toplantısında da açık ve seçik 
alarak ifade ettiğim gibi işkencenin Türkiye günde
minde bulundurulması belli mihrakların faaliyetleri 
sonucu olup ciddî bir mahiyet taşıdığı kanaatine ÜŞ-
tirak etmiyorum. 'İşkence daha doğrusu «kötü mua
mele» yaptığı tespit edilenler hakkında kanunî işlem
ler yapıldığına ve teknik sorgularna usul ve cihazla
rıyla tedbirler alındığıma göre şu an için yeni teknik 
gelişmelerii taklip etmekten başka bir husus düşünül-
memekıtedir. 

Arz edenim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Balkanı 
5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, 11 İdaresi Kanununu yeniden düzenleme çalış
malarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut'uh yazılı cevabı (7/906) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Taşra yönetim sistemimizin temel konu
su olan 5442 sayılı İl İdaresi Kanununu, ülkemizin 
gelişen ve değişen koşullarına cevap verebilecek şe
kilde yeniden düzenlemek ve il sistmini güçlendir

mek amacı ile Bakanlığınızca başlatılan çalışma
lar sonuçlanmış mıdır? 

Soru 2. Bu çalışmanın birer kopyasını bilgi edin
mek üzere milletvekillerine dağıtmayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 24 . 3 1986 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. 120-206/644791' 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 12.2.1986 gün ve 

7/906-5343/20600 «ayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan Erzurum Millevekili Sa

yın Hilmi Nalbantoğlu tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilen «11 İdaresi Kanununun yeniden düzenleme 
çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi» incelendi. 

'Soru önergesinde de belirtildiği üzere; 5442 SayûV 
İl İdaresi Kanunu taşra yönetim sistemimizin esas
larını düzenleyen temel bir kanun niteliğindedir. 
1949 yılında yürürlüğe giren bu Kanunun gelişen ve 
değişen şartlara göre yeniden hazırlanması gereğine 
'Bakanlığımızca da inanılmaktadır. 

Konunun önemi nedeniyle titizlikle sürdürülen 
çalışmalar henüz açıklanabilir 'bir niteliğe ulaşma
mıştır. Çalışmalar sonuçlandığında bilgi verilecektir. 

Arz ederim. 
Yıldırım Akhulut 

İçişleri Bakam 

6. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Kırşehir İlinde bazı gazete ve mecmuaların 
mahkeme kararı olmadan toplatıldığı iddiasına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (7/919) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

Sorular.: 
1. Kırşehir'de 2.2.1985 günü bazı gazete ve mec

muaların, müstehcen olduğu iddiası ile toplandığı 
doğru mudur? 'Bu konuda mahkeme kararı olmadığı
na göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip
ler tarafından Anayasaya, yasalara, hukuk düzenine 
aykırı olarak bu toplatma nasıl uygulanmıştır? 
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2. Kişi temel hak ve özgürlükleri yönünden 
özel yeri olan basın özgürlüğü, demokrasinin işleyişinde 
de vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle de, ikti
darların yitirmemek ya da yanlışlarını kamuoyunun 
gözünden saklamak için, idarelerin keyfi ve kamu 
yararına aykırı işlem ve eylemleriyle basın özgür
lüğünün kısıtlanmasını ve ihlalini önlemek için bu 
özgürlüğün alanı ve kullanma biçimi basın kanunla
rıyla düzenlenmiştir. Buna göre tüm demokratik ül
kelerde olduğu gibi ülkemizde de Anayasa gereği bu 
düzenleme Basın Kanunu ile yapıldığı halde Kırşe
hir Emniye Müdürlüğünce bu hususa dikka edil
meyişi nedeni ile tarafınızdan herhangi bir idarî so
ruşturma açılmış mıdır? Açılmamışsa açmayı dü
şünür müsünüz? 

3. Bazı yayınları müstehcen bulan polisin, hu
kuk devletinin gereği olarak mahkemeye başvurması 
yasal zorunluluktur. Yetkili mahkemelere başvurması 
için de polisin bu yayınlardan örnek temini gerekmez 
miydi? Polis Vazife ve Selalhiyet Kanununnn 9 
uncu maddesinin <(f) bendine dayanarak, Basın Ka
nununun bu konudaki hükümleri nasıl hiçe sayılabil-
miştir? Mahkeme kararı olmadan Anayasaya, yasa
lara ve hukuk nizamına aykırı biçimde, basın özgür
lüğünün özünü zedeleyecek ve âdeta yangı fonksiyo
nuna müdahale edecek şekilde bir işleme neden göz 
yumulmuştur? Bütün bu işlemler göstermektedir ki 
Polis Vazife ve Selahiyet Yasasının belirli hüküm
leri uygulanırken öte yandan Basın Kanununun basın 
özgürlüğünü savunan temel ilkesine ters düşmekte
dir. Bazı (görevlilerin resen hareket edişleri sonucu 
olumsuz tablolar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ba
sın özgürlüğünün zedelenmemesi için yeni yasal ted
birler getirmeyi düşünür müsünüz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 24 . 3 1986 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Sen. Faal. Top. 01. B-2 
106829 

Konu : İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
HasMrk'ün önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 12.2.1986 

gün ve 7/919-5357/20632 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz İhsan Has-

türk tarafından Bakanlığıma verilen yazılı soru öner
gesi ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

1. 2.2.1986 günü Kırşehir Emniyet Müdürlüğü 
görevlilerince İstanbul - Şişli 2 nci Sulh Ceza Mah
kemesinin 21.1.1986 gün ve 1986/2 ve 3 Müt. Sayılı 
toplatma kararına istinaden gelişim yayınlarından olan 
«Erkekçe» adlı derginin Şubat 1986 ayına ait 2 sayılı 
nüshası toplanmış ve mahallî Cumhuriyet Savcılığına 
teslim edilmiştir. 

Diğer taraftan İstanbul 2 nci Sulh Ceza Mahke
mesinin 3.2.1986 gün ve 1986/22 Müt. sayılı kararıy
la T.C.K. nun 426 nci maddesine muhalefetten 
«Playmen» dergisinin Şubat 1986 ayına ait 3 
sayılı nüshası ayrıca aynı mahkemenin 7.1.1986 gün 
ve 1986/5 Müt. sayılı kararı ile T.C.K. nun 426 nci 
maddesine muhalefetten «Playmen» dergisinin 
Ocak 1986 ayına ait nüshasının toplatma kararı bu
lunduğundan toplanarak bu dergiler de Cumhuriyet 
Savcılığına teslim edilmişlerdir. 

Anayasa ve hukuk düzenine aykırı olarak bir top
latma bahis konusu değildir. Yapılan işlem tamamen 
yasalara uygun olup mahkeme kararlarına istinat et
mektedir. 

2. Buna müteakip, ilgili mahkemeler tarafın
dan 'toplattırılmalanna karar verilen bazı yayınla
rın araştırılması sebebiyle, görevlilerce yapılan kont
roller sırasında haklarında mahkemelerce herhangi 
bir toplatma kararı olmayan «Gözde 1986 Şubat 
sayısı, Bravo Şubat 1986 sayısı, Seks Festivali Al
bümünün 7 nci sayısı, Avrupa Güzeller Yıllığının 33' 
üncü sayısı ve Olay 1986 sayısı» dergilerinden 
gazete bayileri vitrinlerinde teşhir edilenleri toplayıp 
incelenmek üzere Cumhuriyet Savcılığına intikâl ettir
dikleri anlaşılmıştır. 

Bu konuda gazete ve dergi bayilerinin zarar gör
düklerine dair herhangi bir müracaatları olmamış ise 
de, üst makamlara bilgi vermeden, bayilerden aldık
ları dergileri Cumhuriyet Savcılığına intikâl ettirme
lerinin tespit ve öğrenilmesi üzerine 6.2.1986 günü 
Kırşöhir Emniyet Müdürlüğünün talep yazılarıyla 
görevlerinde kusuru görülen personel hakkında ay
nı gün Valilikçe soruşturma açılmıştır. 

Yapılan soruşturma üzerine görevlendirilen mu
hakkik tarafından hazırlanan fezlekeli tahkikat ev
rakı 17.2.1986 günü Memurin Mulhekamatı Kanunu
nun ilgili maddeleri uyarınca karara bağlanmak üze
re 11 İdare Kuruluna, ayrıca idarî yönden de ce
zalandırılmaları için 11 Polis Disiplin Kuruluna inti
kal ettirilmiştir. 

3. Toplatılan dergiler hakkında yukarıda belirtil
diği veçhile toplatma kararları bulunduğundan Kır-
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şehir Emniyet Müdürlüğü personelinin yapmış olduk
ları toplatma işleminde Anayasa, yasalara ve hukuk 
nizamına aykırı, Ibasın özgüriüğünü zedeleyici ve 
yargı fonksiyonuna müdahale edici bir uygulama 
yapılmamıştır. Uygulamanın ikinci bölümünde görev 
hududunun aşılmış olması ise tahkikat konusu yapı
labildiğine göre yeniden yasal düzenlemeye gidil
mesine gerek görülmemektedir. 

Arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, belediye hizmetlerine ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/924) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

1. Belediye ve özel idarelerin de katılımıyla 
halka açık anonim şirketler kurmak, Devletçe de teş
vik edilmek suretiyle: 

1. Ucuz, temiz ve kaliteli giyim ve gıda madde
lerinin halka ulaşmasını temin edecek büyük halk pa
zarları, mağazaları ve süpermarketleri, 

2. Halkın muhtaç bulunduğu sağlık ve eğitim 
tesisleri, 

3. Soğuk hava depoları, çöpleri değerlendirme 
tesisleri, 

4. Hal binaları ve açık kapalı pazar yerleri, 
5. Trafik pılobleminıi halledecek topllu taşım va

sıta ve ıtöslisleni' (ıheto - troleybüs). 
Konularında yatırım yapılamaz mı? 
2. Bu suretle sermaye gereksinimi karşılanamaz 

mı? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 24 . 3 . 1986 
Mahallî İdareler 

Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : Apk. Arge. 

571 (86) 90198 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 13 . 2 . 1986 

.gün ve 7/92)4-5373/2ÖI2ı6'84 sayılı yazı, 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
tarafından, Tüıjkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na sunulan, Belediye hizmetlerine ilişkin yazılı sora 
önergesine verilen ceva/bın bir sureti ilişikte sunul
muştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 24 . 3 . 1986 
Mahallî İdareler; 

Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. Apk. Arge. 571 (86) 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Saym 
Hilmi Nalibantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Belediye hizmetlerine ilişkin yazılı soru önerge
nizde yer alan konular Bakanlığımca incelettirilmiş
tir. 

İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkati ve 
1580 sayılı Belediye Kanununda 11 özel İdareleri ve 
belediyelerin; 

1. Halka daha ucuz ve kaliteli gıda ve temel 
ihtiyaç maddeleri sağlamaları, 

2. Sağlık ve eğitim tesisleri, soğuk hava depo
ları, çöp değerlendirme tesisleri, hal binaları ve açık, 
kapalı pazar yerleri, toplu taşıma tesisleri kurmaları, 
könusundla, kanuni düzenlemeleıı bulunmaktadır. 

Sözü geçen idamelerim, yukarıda şayian hizmet ve 
yatırımlarını doğrudan kendi öz kaynakları ile ger
çekleştirmelerinin yanısıra ortaklıklar kurmak sure
tiyle de gerçekleştirmeleri mümkün bulunmaktadır. 

Hükümetimiz, 11 Özel İdareleri ve belediyelerin 
hizmet ve yatırımlarının finansman ihtiyaçlarının kar
şılanmasında, özel ve kamu sektöründe, bu alanda 
faaliyette bulunan kuruluşlarla olduğu kadar uluslar
arası kredi kuruluşları ile de işbirliği yapılmasında 
yarar görmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

8. — Trabzon Milletvekili Mehmet Kara'nın, 
yüksekokul mezunu öğretmenlerin lisans tamamlama 
eğitimine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı 
(7(958) 
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Türkiye Büyük Millet MecM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 3.3.1986 

Mehmet Kara 
Trabzon 

16 Kasım 1983 tarih ve 18223 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanarak yürürlüğe giren öğretmen Ye
tiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans öğrenimi 
Yapmaları Hakkındaki Yönetmelik gereği yaz veya 
akşam lisans tamamlama eğitimi yapılması gerek
tiği halde: 

1. Yapılan başvurulara, ilgili kurumlarca (fakül
teler) lisans tamamlama eğitimine geçilmediği bildi
rilerek başvuruların geri çevrildiği doğru mudur? 

2. Lisans tamamlama eğitimi, hak kazanmış öğ
retmenleri kapsayacak şekilde ne zaman başlayacak? 

3. Bu konuda plan ve program çalışmaları yapıl
makta mıdır? 

4. Bütün öğretmenlerin sıra, kategori, gruplara 
ayırarak bu programdan geçirilmesi düşünülmekte 
midir ve bu konuda herhangi" bir çalışma yapılmak
ta mıdır? 

5. Aynı durumdaki bir kısım öğretmenlerin li
sans diploması aldığı doğru mudur? 

6. Bakanlık, yapacağı bir organizasyonla kimin, 
ne zaman, nerede bu eğitime katılacağını tespit etmek 
üzere çalışma içine girmiş midir? 

7. Bakanlığın bu konuda Y.Ö.K. ile olan iliş
kileri ne safhadadır?. 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 21 . 3 . 1986 

Spor Bakanlığı 
HizmeıtBJçi Eğitim D a t e i 

Başkanlığı 
Sayı : 203. Üst. öğr. Şb. 1019 
Konu : Lisans Tamamlama Programı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek

reterliği, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 
6 . 3 . 1986 tarih ve 7/958-5521/21289 saydı yazısı 
ve eki. 

İlgi yazı ekinde Trabzon Milletvekili Sayın Meh
met Kara'nın Yüksekokul mezunu öğretmenlerin li
sans tamamlama eğitimine ilişkin yazdı soru öner
gesi incelendi. Cevabî açıklamalar şöyledir. 

1. 16 . 11 . 1983 tarih ve 18223 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan «öğretmen Yetiştiren Yüksek

okul Mezunlarının Lisans Tamamlama Öğrenimi Hak
kında Yönetmeliksin 4 üncü maddesi son bendinde «Li
sans tamamlama eğitimi, yaz ve akşam öğretimi 
şeklinde de düzenlenebilir» denilmektedir. Üniversi
teler imkânları ölçüsünde yaz ve akşam öğretimi 
şeklinde lisans tamamlama programı düzenleyecek
lerdir. 

27 Üniversitede 16 Eğitim Fakültesi vardır. Bu 
Fakültelerin onbirinde Lisans Tamamlama progra
mı yapılmaktadır. Bir kısmında lisans tamamlama 
programı başlamış, bir kısmında hazırlıklar sürmek
tedir. 

©u durumda lisans tamamlama eğitimine başla
yan Eğitim Fakülteleri dışında ve Yükseköğretim 
Kurulunca belirtilen üniversitelerden eğitime geçeme
yenlerin, başvuruları geri çevirmeleri doğaldır. 

Üniversiteler öncelikle kendi bünyelerindeki öğre
tim görevlilerine lisans tamamlama eğitimi yaptır
makta, kontenjan kalırsa üniversite dışından öğrenci 
kabul edilmektedir. 

Yönetmelik esasları gereği, müracaatçıların şartları 
yetersiz olduğu için lisans tamamlama programına 
kabul edilmemesi de hukukun gereğidir. 

2. Yönetmeliğe göre, lisans tamamlama progra
mına hak kazanma söz konusu değildir. Yönetmeli
ğin 6 ncı maddesinde «Lisans tamamlama eğitimine 
katılmak için belirlenen kontenjanlardan fazla baş
vuru olması halinde, ilgili fakülteler tarafından bir 
seçme sınavı yapılır» denilmektedir. Lisans tamamla
ma programı bir zorunluluk olmayıp, isteğe dayalı 
bir eğitimdir. Bu sebeple hak kazanmada seçme sı
navını başarmış olma şartı aranmaktadır. 

3. ve 4. Lisans tamamlama programı yıllar için
de çözümlenecek bir konudur. Ortaöğrenimli öğret
menlerin Yükseköğretimden geçirilmeleri gibi kısa 
zamanda çözümlenecek bir konu değildir. Üniversi
telerin kadro, fizikî imkân ve bütçe imkânları ölçü
sünde lisans tamamlama programları sürdürülmek
tedir. Ayrıca, lisans tamamlama konusunda branş
lar çok fazla olması sebebiyle üniversiteler, öğretim 
üyesi ve fizikî imkânlarına göre her yıl birkaç branş
ta eğitim yapabilmektedir. İlk plânda ihtiyaçların 
giderilmesi için çalışılmak'ta olup, ileriki yıllarda 
kademeli olarak yaygınlaştırılacaktır. 

önce üniversitelerde çalışan öğretim görevlileri, 
sonra kontenjan ölçüsünde seçme sınavı ile üç yıllık 
yüksekokul mezunu öğretmenler kabul edilmektedir. 

5. Lisans tamamlama programına katılarak 
başarı gösterenlere Üniversite (Fakülte) lerin lisans 
diploması verilmiştir. 
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6. Kısa dönemde yapılacak bir organaasyonla 
lisans tamamlama programını gerçekleştirmenin, üni
versiteler açısından mümkün olamayacağı, yapılan 
görüşmeler sonunda ortaya çıkmıştır. Üniversiteler, 
Lisans tamamlama programlarını yaz okulları şek
linde yapabilecek duruma geldiklerinde gerekli ted
birler alınacaktır. 

7. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının bu 
konuda Yükseköğretim Kurulu ile ilişkileri yazışma
lar ve görüşmeler şekliyle devam etmektedir. Konu 
Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
kasaba düzenlemesi ve kamulaştırma ile ilgili dosya
lar hakkında yapılan işlemlere üişkiri sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın ya
zılı cevabı (7/971) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun 'Bayındırlık ve İskân Baka

nınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
arz ederim, 

5 . 3 . 1986 
Oavult Albacııgil 

Balıkesiir 

'Bakanlık Teknlik Araştırma ve Uygulama Genel 
Müdürlüğünde" bulunan kasaba düzenlemesi ve ka
mulaştırma ıile ilgili dosyalar hakkında yapılan işle
min ne safhada bulunduğunu? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 211 . 3 . 1986 

©asın ve Halkla İlişkiler 
ıMüşalvMiğü 

ıSayı : A-13/0tl/8ı84> 
Konu : Balıkesir Milletvekili Sn. Davut 

Abacıgil'in yazılı soru önergesi 

Türküye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Ugi : 7.3.1986 gün ve 7/97tl -5546/21411 sayılı ya

zınız. 
İlgi yazınızda, Balıkesiir MıiHeHvekili Sayın Davut 

AbacJgiTin Belediyelere Düzenleme ve Kamulaştır
ma ödeneğinden yapılan yardımlarla ilgili konular hak
kında verdiği yazılı soru önergesinin cevaplandırılma
sı istenmektedir. 

Bakanlığımızca, proje karşılığında belediyelerin 
görev alanmda olan ve imar uygulamaları nedeniyle 
yapacakları (Düzenleme ve Kamulaştırma İdleri için, 
iBelediyelerMMze Akaryakıt Tüketim Fonu, Genel 
Bütçe Vergi gelirlerinden sağlanan Mahallî İdareler 
Fonu ile bütçeden sağlanan ödeneklerle katkı nite
liğinde ödenek tahsis eti&îmektedir. 

(Belediyelerden, 'Bakanlığımıza (intikal eden Dü
zenleme ve Kamulaştırma projeleri teknik yönden bir 
ön incelemeye tabi tutulmakta ve usulüne uygun ha-
zıriananllar da değerlendirilmek üzere kayıtlarımıza 
geçirilmektedir./ 

Yukarıda sayılan kaynaklardan yılı içinde sağla
nacak nakit ödenek durumu, belediyenin il, ilçe ve 
kasaba.belediyesi olması -ve nüfusuna göre tespit edi
len kriterler esas alınarak beeldiyelerin düzenleme ve 
kamulaştırma projelerine ödenek 'gönderilmektedir. 

'1985 yılında Bakanlığımıza proje gönderen tüm 
betediyeleıre tespit edilen kriterler dahilinde ödenek
leri ıgönderikrtiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
1. Safa Giray'"7 

(Bayındırlık ve İskân Bakanı 

10. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, T. C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdür
lüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taş-
çıoğlu'nun yazılı cevabı (7/996) 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Kültür ve Tu

rizm ©akanı tarafından yazılı olarak" yanıtlanması 
ve gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Haıstürk 
İstanbul 

1. T.C. Turizm Bankası A,Ş. Genel Müdürlüğü
ne 237 sayıh Yasa hükümlerine göre tahsis olunan 
resmî taşıltlarm adetleri ile bunların plaka numara
lan ve marka ve modelerlini bildirir misiniz? 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayıh Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan -resmî taşıt 
var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu ma
kamı bildirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan 'belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi makama 
tahfcis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misliniz? 
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T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 25 . 3 . 1986 

' Sayı : 5751 
Konu : İstanbul MılıleıtJveklıi iSayın Yılmaz 

(İhsan Haistürk'ün soru önergesi 
T.B.IMJM. Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 
Kanunlar ive Kararlar Müdürlüğünün 13.3,1986 gün 
ve 7/996/5594/2115110 sayılı yazınız. 

İlgide anılan yazı ile Bakanlığıma intikal ettiri
len fetanlbul MMetivekiili Sayın Yılmaz İhsan Has-
türk*ün, «oTJC. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdür

lüğüne taltis'is edilen resmî taşıtlara» ilişkin soru öner
gesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
iMükerrem Taşçıoğkı 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Soru 1< T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Mü

dürlüğüne 237 sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis 
olunan resmî taşıtların adetleri ile bunların plaka 
numaraları ve marka ve modellerini bildirir inlisiniz? 

— T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 
Merkez, taşra teşkilatı ve ibağlı 'işletmelerince kulla
nılan araçlar listesi : 

Kullanıldığı yer 

Genel Müdürlük 

Turban Yeniköy Carlton Oteli 
İstanbul Kongre Sarayıı 

KMyos Turisffcik Teslisleri 

Turban Çeşme Oteli 

.': •- .-. '. i> '-

Turban l ı c a Oteli 
Turban Marmaris Tatil Köyü 

Tuilban Ören Tatil Köyü 

Turban Kuşadası Yat Limanı 
Turlban Bodrum Yat Limanı 

Modeli 

1972 
1977 
1982 
19812 
19821 
19831 

1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1975 
1977 
(1982 
1982 
1983 
1984 
1974 
»1976 
1983 

1977, 
1980 
1983 
1984 
19.721 
1974 
1976 
1977 
1983 
1975 
1977 
1983 
1983 
1984 

Markasıı 

Mercedesı 
Öhevrokit 
Murat-131 Doğan 
Murat -131 Doğan 
Renault - 12i 
Renault -12 
Murat -131 Doğan 
Ford - Transitövan Panel 
Murat-(131 Kartal 
Renault - 9 GLT 
Murat-131 Doğan 
Bedford 
Ford - Transit 
Inter D -1230 
Murat-131: Doğan 
MagürÜıs - Dizel! 
Renaullt -12 STV 
Bedford 
IBedfordl; 
Peugeot - Dizeli 

Bedford - KBC -10 
Renault -12 
Peugeot - Dizel 
Ford - Dizel 
Dodge - D - 100 
Bedford * KBC -10 
Renault -12 
Fiat ;NC - 50 
Peugeot - Dizeli 
'Bedford 
Völkswagen' 
Peugeot - Dizeli 
BMC - Austin - TM - 30 
Ford - Transit 

Cinsi 

Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
'Station - Wagon 
Station - Wagon 
Binek 
Pick - ö p 
Btinek 
Binek 
Binek 
3,5 ton kamyon 
Kaptıkaçtı minibüs 
Pick - Up 
Binek 
Minibüs 
Station - Waigon 
3,5 ton kamyon 
3,5 ton kamyon . 
Minibüs 

3,5 ton kamyon 
Stalbion - Waigon 
Pick - öp 
Kaptıkaçtı minibüs 
Pick - ö p 
3,5 'ton kamyon 
Station - Wagon 
3,5 ton kamyon 
Minibüs 
3,5 ton kamyon 
Minlibüs 
Pick - ö p 
Pick - öp 
Pick - öp 

Plâka No. 

06-VY-929 
06-RF-637 
06-VS-452 
06-VS-453 
06-VT-373 
06-VY-763 
06-YZ-855 
06-ZA-<857 
06-YN-882 
06-E-7072 
06-E-8730 

34-ÖH-803 
34-ÖH-992 
34-T-8274 

06-VL-630 
34-Ö-0214 
06-ZC-441 
34-RV-065 
14-DA-319 
34-ED-740 

35-LD-185 
06-TY-793 
35-PN-692 
35-SE-934 
35-FC-386 
48v-EN-039 
06-NK-663 
48-DH-232 
06-YK-822 
06-KÖ-Ö08 
06-ıSS-394 

09-FR-058 
50-DE-292 
48-EA-629 
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iRuH'anıl'dığı yer 

Tumban Elmadağ Dağevi 
Turlban Ürgüp Oteli 

Tumban Akçay Tatil Köyü 

Turban Abant Otelii 

Turlban Yafovaı 
Termal Tesisleri 

Antalya Kaleiçi Emanet Kom. 
Bşjk. lığD 
Turlban Büyük Samsun Oteli 

Turlban Unfa Oteli 

Turban Kızıltepe Kamping 
Tunban Çorum Oteli 

Turlban Akialya Oteli 

YaHöva Şantiyesi Emanet Kom. 
Başkanlığı 

Ege İnşaatları Başjkorttrol Amirliği 
Turlban Kemer Marina Oteli 

Turlban ©eldi'bi Kamping 

Turlban Belelk Sosyal Tudizm te
sisleri 

tstanlbul irtibat Bürosu 

Modeli' 

1983 
1977 
1982 
1984 
1983 
1973 
1978 
1983 
19771, 
1978 
1983 
1980 
1983 
1984 

198(2 
1984 

1984 

1977 
1984 

1984 

1984 

1984 
198'5 

1984 

1985 

1986 

Markasn 

'Dodge-W-10Q-S 
Wolkswaigen 
Desoto - O - ,100 - S 
Fiat - NIC - 50i 
Murat -131- Kartal 
Bedford 
Fiat NC - 50 
Peuıgeot - Dizel1 

Dodge-W-100-S 
Hat - NC - 50 
Peuıgeot • Dizel 
Fiat-NC-50 
Mercedes (0309) 
'Murat - 1I3H - Kartal 

BMC - Morris - TM - 30 
Ford - Transit - Van 
Panel 
Ford - Transit - Van 
iPaneJ 
Ford - Transit 
Ford - Transit - Van 
Panel! 
Ford - Transit - Van 
Panel 

Ford - Transit - Van 
Panel 
Murat -131 - Kartai 
Ford1 - Transit - Van 
Panel 
Ford - Transit - Van 
'Panel 

Ford - Traınsit - Van 
'Panel 
Ford-Tamusl.6-GL 

Cinsi 

Arazi Piçle - öp 
'Mkiilbüs 
Pick - TJp 
3,5 Iton kamyon 
'Station - Wagon 
2,5 ton İkamyon 
3,5 ton kamyon 
Minibüs 
Pide - Up 
3,5 ıton kamyon 
Minibüs 
3,5 ton 'kamyon 
20 kişilik otobüs 
Statüon - Wagon 

Pidk - TJp 

Plidk - Up 
, 

Pick - Op 
Kaptılkalçtı Minibüs 

Pidk - Up 

Pick - Up 

Pick - Up 
Binek 

Pick - Up 

Pick - Up 

Pick - Up 
Binek 

Plâka No. 

06-VZ-007 
06-SS-397 

06-VY-175 
50-DK-029 
50-DR-999 
10-DL-903 
10-ES-030 

lO-AN-517 
14-DA-068 
14-DF-194 
14-DT-554 
34-K-5241 
34-FV-872 
34-H-6665 

07-FL-688 

55-EC-598 

63-AN-162 
06-TV-817 

19-DP-597 

07-HF-731 

34-N-5938 
35-SF-503 

06-D-7336 

07-HF-729 

06-D-7337 
' 34-ATA-55 
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Soru 2. (Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa | 
hükmü gereğinde 2 sayılı cetvelde yer alan resmî ta
şıt var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu ma
kamı bildirir mi'sfiniz? 

— T.C. Turizm (Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğün
de hususî plaka taşıyan resmî taişıt yoktur. 

Soru 3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makam
lara tahsis olunan taşıt var mıdır? Var .ise hangi ma
kama tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir 
misiniz? I 

— T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğün
de, Genel Müdürlük hizmetleri dışında belirli bir ma
kama tahsis olunan resmî taşıt bulunmamaktadır. 

11. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, 237 numaralı Kamına göre tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1012) \ 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanı tarafından yazılı olarak ya
nıtlanması ve gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 237 
sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis olunan resmî 
taşıtların adetleri ile bunların plaka numaraları ve 
marka ve modellerini bildirir misiniz? 

2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt 
var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu ma
kamı bildirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan var mıdır? Var ise hanıgi makama tah
sis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misiniz? 

TC 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 20 . 3 . 1986 

Bakanlığı 
tdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 133.32.72 (86) Ulş. Şb. 4015 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliği Kanun ve Ka

rarlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Mü
dürlüğünün 13.3.1986 gün ve 7/1012-5610/21526 sa
yılı soru önergesi. | 

İstanbul Milletvekili Yılmaz îbsan Hastürk tara
fından Bakanlığımıza yöneltilen 237 sayılı Kanuna gö

re tahsis edilen resmî taşıtlara Miskin yazılı soru öner
gesi cevaplandırılarak ilişikte sunulmuştur, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı 

1. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 237 
.sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis olunan resmî ta
şıtların adetleri ile bunların plaka numaraları, marka 
ve modellerini bildirir listedir. 

Sıra Plaka 
No.: Numarası Markası Modeli 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

• 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

0Ö17 
0017 
06 AA 025 
06 UU 083 
06 VL 623 
06 VE 710 
06 ZE 200 
06 LF 308 
06 VC 477 
22 T>N 495 
06 UZ 556 
06 VC 460 
41 IDZ 640 
06 VC 044 
06 NY 897 
06 VC 676 
06 HZ 081 
06 (HZ 080 
01 KN 268 
06 PY 351 
06 PA 525 
06 PA 526 
06 NK 654 
06 NU 674 
06 PC 715 
06 LT 850 
06 PZ 641 
06 TZ 916 
06 RE 946 
06 PT 905 
06 F 5909 
06 F 5910 
06 VC 089 
06 KL 214 
06 VH 223 

Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Ford 
Ford 
Ford 

1974 
1985 
1974 
1979 
1970 
1972 
1972 
1965 
1972 
1971 
1970 
1971 
1981 
1970 
1972 
1971 
1973 
1973 
1983 
1977 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1975 
1977 
1980 
1976 
1977 
1986 
1986 
1973 
1973 
1979 
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Sıra Plaka 
No.: Numarası Markası Modeli 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 

53 
54 

55 
56 
57 
58 

06 UZ 382 
06 VE 400 
06 ST 402 
06 VD 432 
06 VD 433 
06 PZ 435 
06 UV 733 

06 YD 488 
59 DN 537 
06 NU 575 
06 SH 585 
06 LY 659 
06 VL 935 

06 D 1293 
06 PA 94 i 

06 YD 346 
06 EA 353 

06 US 543. 
06 VR 545 

06 'UT 428 
06 PİK 878 
06 PK 581 
06- YD 487 

Ford 
Ford 
Ford 
Ford 
Ford 
Ford 
Ford 
Ford 
Ford 
Ford 
Ford 
Ford 
Ford 
Ford 
Ford 

Chevrolet 
Chevrolet 

Chevrolet 
Chevrolet 
Chevrolet 
Chevrolet 
Chevrolet 
Volkswagen 

1974 
1973 
1975 
1971 
1972 
1969 
1971 

1971 
1971 

1971 
1968 
1969 
1972 
1984 
1972 

1973 
1963 

1976 
1976 

1969 
1967 
1969 
1982 

2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sıayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt 
yoktur. 

Sıra 
No . : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 

Plaka 
Numarası 

0017 
0017 
06 AA 025 
06 ZE 200 
06 U U 0 8 3 
06 VL 623 
06 VC 676 
06 VE 710 

Mark 

Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mıercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
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Sıra Plaka 
No.: Numarası Markası Modeli 

59 
60 
61 
62 
63 
64 

65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

78 
79 

80 
81 

06 VR 967 
06 RK 362 
06 VC 577 
06 VA 939 
06 UV 151 
06 N T 431 

06 NY 905 
06 RE 986 
06 PZ 642 

06 NR 741 
09 AV 054 
38 AR 3«3 

06 H P 894 
03 AT 033 
06 ZT 613 

06 ZT 6H4 
06 ZT 642 
06 YY 829 
06 YY 830 

06 YY 831 
06 PF 643 

06 RL 799 
06 H F 582 

Volkswagen 
Volkswagen 
Vollkswagen 
Volkswagen 
Opel 
Opel 

Opel 
Dodge 
Dodge 
TDodge 
Jeep 
Jeep 
Enter 
Enter 
M.A.N. 
-M.A.N. 
Fiat 
Fiat 
Fiat 
Fiat 
Ford 

Bedford 
Dodge 

1982 
İ 962 
1979 
1972 
1972 
1970 
1968 
1976 
1977 

1976 
1970 
1969 
1975 
1975 
1984 

1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1966 

1977 
1976 

3. 'Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan araçların Ustesadir : 

Hangi Makama 
Modeli Tahsis Edildiğıi 

1974 
1985 
1974 
1972 
1979 
1970 
1971 
1972 

Baıkan 
Bakan 
ıMüsteşar V. 
iBakan 
ıMüsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
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12. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Ba
kanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1022) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Kültür ve Tu

rizm Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve 
gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
istanbul 

1. Bakanlığınıza 237 sayılı Yasa hükümlerine gö
re tahsis olunan resmî taşıtların adetleri ile bunların 
plaka numaralan ve marka ve modellerini bildirir mi
siniz? 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt 
var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu ma
kamı bildirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misiniz? 

T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 25.3.1986 

Sayı: 577 
Konu : istanbul Milletvekili Sayın Yılmaz ihsan 
Hastürk'ün soru önergesi. 

T.B.M.M. Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 13.3.1986 gün 
ve 7/1022/5630/21587 sayılı yazınız. 

ilgide anılan yazı ile Bakanlığıma intikal ettiri
len, İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz İhsan Has
türk'ün «237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen res
mî taşıtlara» ilişkin soru önergesi cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mükerrem Taşçıoğlu 

Kültür ve Turizm 
Bakanı 

Sor 1. Bakanlığınıza 237 sayılı Yasa hükümleri
ne göre tahsis olunan resmî taşıtların adetleri ile bun
ların plaka numaraları ve marka ve modellerini bil
dirir misiniz? 

25 . 1 . 1986 0 : 1 

Plaka No. Markası Modeli 

0025 
06 AA 036 
06 RP 037 
06 E 8415 
06 KC 980 
06 UU 361 
06 ZD 180 
06 UU 395 
06 ZE 125 
06 HV 219 
06 ZU 831 
06 KC 974 
06 ZH 460 
06 TZ 789 
06 NA 188 
06 YN 284 
06 YV 964 
35 PN 442 
06 UF 307 
06 HY 962 
06 D 7635 
06 ZE 179 
06 LH 519 
06 TY 648 
06 YK 002 
06 TZ 788 
06 TU 224 
06 UV 854 
06 UE 353 
06 HV 824 
06 TZ 785 
06 KE 220 
06 TZ 787 
06 TZ 790 
06 VK 889 
06 YF 962 
06 RE 175 
06 KC 720 
06 LH 545 
06 YL 761 
06 YA 907 
06 SR 208 
06 RA 242 
06 PY 251 
06 VU 524 

Mercedes 
Chevrolet 
Chevrolet 
Mercedes 
Murat 
Peugoet 
Mercedes 
Ford 

Ford - kargo - kamyon 
Bedford - kamyonet 
Ford 
Murat 
Renault 
Renault 
Ford - minibüs 
Station - Peugeot 
BMC - kamyonet 
Ford - minibüs 
Ford 
Enter 
Ford 
Ford 
Ford 
Enter - pikap 
Landröver 
Renault 
Renault 
Mercedes 
Mercedes 
Renault 
Renault 
Citroen 
Renault 
Renault 
Opel 
Opel 
Dodge - kapalı 
Dodge - pickup 
Dodge - pickup 
Peugeot - minibüs 
Ford - minibüs 
STW - Chevrolet 
Renault 
Renault 
Wolksvagen minibüs 

1984 
1976 
1972 
1969 
1985 
1973 
1976 
1976 
1984 
1972 
1973 
1985 
1984 
1980 
1975 
1979 
1984 
1970 
1975 
1973 
1978 
1969 
1972 
1981 
1982 
1980 
1980 
1972 
1969 
1973 
1980 
1972 
1980 
1980 
1975 
1973 
1975 
1973 
1975 
1983 
1969 
1978 
1977 
1977 
1974 
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Soru 2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Ya
sa hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî 
taşıt var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu 
makamı bildirir misiniz? 

' Bakanlığımızda hususî plaka taşıyan 237 sayılı 
Kanun hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan 
resmî taşıt bulunmamaktadır. 

Soru 3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makam
lara tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi ma
kama tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir 
misiniz? 

Tahsis olunduğu makam Plaka No. 

Bakan 0025 
Müsteşar 06 AA 036 

13. — İstanbul Milletvekili Yılhaz İhsan Has 
türk'ün, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü
ne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/1034) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Kültür ve Tu

rizm Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve 
gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
istanbul 

1. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne 
237 sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis olunan res
mî taşıtların adetleri ile bunların plaka numaralan 
ve marka ve modellerini bildirir misiniz? 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt 
var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu maka
mı bildirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi maka
ma tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir mi
siniz? 

T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 25.3.1986 

Sayı: 576 
Konu : istanbul Milletvekili Sayın Yılmaz ihsan 

Hastürk'ün soru önergesi. 
T.B.M.M. Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 13.3.1986 gün 
ve 7/1034/5642/21599 sayılı yazınız. 

İlgide anılan yazı ile Bakanlığıma intikal ettirilen, 
istanbul Milletvekili Sayın Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün «Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tah
sis edilen resmî taşıtlara» ilişkin soru önergesi cevabı 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mükerrem Taşçıoğlu 
Kültür ve Turizm 

Bakanı 
Soru önergesi ve Cevapları 

Soru 1. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür
lüğüne 237 sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis olu
nan resmî taşıtların adetleri ile bunların plaka numa
raları ve marka ve modellerini bildirir misiniz? 

Cevap 1. Genel Müdürlüğümüzde 5 adet hizmet 
tahsisli araç bulunmaktadır. Araçlar hakkındaki gerek
li bilgi Ek-1'dedir. 

Soru 2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa 
hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî 
taşıt var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu 
makamı bildirir misiniz? 

Cevap 2. 237 sayılı Taşıt Yasasının hükmü gereği 
2 sayılı cetvelde belirtilen resmî taşıt mevcut değildir. 

Soru 3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makam
lara tahsis olunan taşrt var mıdır? Var ise hangi ma
kama tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir 
misiniz? 

Cevap 3. Genel Müdürlüğümüz ve taşra teşkilatı-
mızdaki araçlar hizmet tahsisli olup makama tahsisli 
araç mevcut değildir. 

Eski Eserler ve Müzeler Genel 
'Müdürlüğünün Merkez Araçları 
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Markası Plaka Model 

Ford 
Ford 
Ford 
Enter pikap 
Land Rover 

06 D 7635 
06 ZE 179 
06 LH 519 
06 TY 648 
06 YK 002 

1978 
1969 
1972 
1981 
1982 

14. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman'ın yazılı ceva
bı (7/1047) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Meclis Başkanın

ca yazılı olarak yanıtlanması ve gereğine müsaadele
rinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. TBMM'ne 237 sayılı yasa hükümlerine göre 
tahsis olunan resmî taşıtların adetleri ile bunların pla
ka numaraları ve marka ve modellerini bildirir misi
niz? 

2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı yasa hükmü 
gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt var mı
dır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu makamı bildi
rir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misi
niz? 

T. B. M. Meclisi 
Genel Sekreterliği 24 . 3 .1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı 

Kan. Kar. Md. 
Sayı: 7/1047-5581/21497 

Sayın Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul Milletvekili 
İLGİ: 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen 

resmî taşıtlara ilişkin, 10.3.1986 tarihli yazılı soru öner
geniz. 

25 , 3 . 1986 0 : 1 

Hizmet aracı 
Hizmet aracı 
Hizmet aracı 
Hizmet aracı 
Hizmet aracı - Birleşmiş Milletlerden 

«Göreme Projesi» için 
tahsis edilmiştir. 

îlgi önergenizde yeralan sorularınız, aşağıda sıra
sıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Cevap 1. 237 numaralı Taşıt Kanununa göre 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Makamına 
bir taşıt tahsis edilmiştir. 

Ayrıca, yabancı konuklar hizmetine tahsis edil
mek ve Makam taşıtının arızalanması halinde kulla
nılmak üzere bir yedek taşıt ayrılmıştır. 

Plaka No. Markası Modeli 

0001 Oldsmobil 1977 
06 YZ 101 Buick 1977 

Cevap 2. Gerektiğinde yabancı konuk heyetle
rin koruma hizmetlerinde kullanılmak üzere, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı emrinde, trafikten 
müsaadeli hususi plaka taşıyan, bir adet taşıt bulun
maktadır. 

Cevap 3. Hizmete tahsisli taşıtlar ve plaka nu
maralan aşağıda gösterilmiştir. 
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Hizmete tahsis edildiği yer Plaka No. Hizmete tahsis edildiği yer 

Başkanvekili 
Başkanvekilİ 
Başkanvekili 
Başkanvekilİ 
Kâtip Üye 
Kâtip Üye 
Kâtip Üye 
Kâtip Üye 
Kâtip Üye 
Kâtip Üye 
Kâtip Üye 
İdare Amiri 
îdare Amiri 
idare Amiri 
Anayasa Komisyonu 
Adalet Komisyonu 
Millî Savunma Komisyonu 
içişleri Komisyonu 
Dışişleri Komisyonu 
Millî Eğitim Komisyonu 

06 D 9323 
. 06 D 5744 

06 E 5283 
06 ZC 907 
06 ZA 294 
06 ZC 905 
06 E 6908 

06 ZA 378 
06 ZA 339 
06 ZA 340 
06 E 8991 
06 ZA 379 
06 ZC 906 
06 ZA 293 
06 ZR 427 
06 E 8207 

06 ZK 385 
06 E 8642 
06 ZP 376 
06 ZL 179 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Hesapları inceleme Komisyonu 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
K.t.T. Komisyonu 
Dilekçe Komisyonu 
Sayıştay Komisyonu 
ANA. P. Grubu 
ANA. P. Grubu 
S.H.P. Grubu 
S.H.P. Grubu 
M.D.P. Grubu 
M.D.P. Grubu 
T.B.M.M. Genel Sekreteri 
T.B.M.M. Gen. Sek. Yardımcıları 
(3 Yardımcıya 2 araba) 
T.B.M.M. özel Kalem hizmetinde 

Plaka No. 

06 E 4054 

06 ZS 735 
06 E 8206 
06 ZP 838 
06 E 7506 
06 VD 862 
06 ZL 808 
06 YH 796 
06 ZL 552 
06 D 8185 
06 D 8186 
06 D 0251 
06 E 3034 
06 D 9006 
06 ZL 151 
06 D 8397 
06 ZE 366 
06 VD 752 
06 SU 636 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

83 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

25 . 3 . 1986 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1̂  — İçtüzüğün 38 inci (maddesine göre doğru

dan doğruya Gündeme alınma önergesi 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM1 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECIİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağüaır'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Oanver'in, is
tanbul - Sarıyer Karakolundaki "bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya Mis
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

3. — 'Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) <U) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğkı' 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) (1) 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) (1) 

(7) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

6. — Konya Milletvekili Salim Ererin, İstan
bul Büyükşehlir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

7. — Konya Milietveki Salim Ererin, Ankara, 
istanbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

ı8. — Konya MMetvekİi Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

9. — Uşak Milletvekili Yusuf Demk'in, Uşak 
İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

10. — Erzurum MMetvekİi HUmi Naflbaıttoglu' 
nun, Uçak Servisi A:Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptılkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

11. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst-
leniüşine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

12. — Erzurum Milletvekili Himi Nalbantoğlu* 
nun, inşaat ve tesisat malzemeleri fiyatlarının kont
rolüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/639) (1) 

»13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs
küdar - Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğ-
lu Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Baka-
nmdan sözlü soru önergesi (6/581) 

14. — Erzurum M'illetvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars deprem konutlarının kesinhe^ 
sabına ait bazı bilgilere ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984-1985 yıllan gelir 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/641) (1) 



16. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
im, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve güderlerine ilişkiın Sanayi ve Ticaret 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/642) (1) 

17. — Edirne MJlltetvefk'M'i Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçülk Sanat Kooporatiflerin'i Gelişitirme Fonu' 
nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişlkin Sa
nayi ve Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/643) (1) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) (1) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme Kredisi 
Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) (1) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Halk Girişimlerini Destekleme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) (1) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/647) (1) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) (1) 

23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

24. — Konya Milletvekili Salim Erel'ln, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunun sigorta primi ala
caklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/649) (1) 

26. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, ıMC DonakTs Firmasınca üretilen hambur-
gerlerin yurdumuzda satılması için teşebbüste bulu
nulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/650) (1) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) (1) 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişlkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 
(D 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) (1) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Camilerini Yaptıracak Köylere Yapılacak Malze
me ve Yardım Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/655) (1) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) (1) 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Devlet Lojmanları Yapım Fonu'nun 1984 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi- (6/658) (1) 

35. — Edirne MİIetvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanında!. söz
lü soru önergesi (6/659) (1) 

36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

37. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı illerdeki vatandaşlara polis ve jandarma tara
fından baskı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/661) (1) 



38. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
karakollardaki şüpheli ölüm olaylarıyla ilgili olarak 
yapılan soruşturmalara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/662) (1) 

39. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham-
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/595) 

40. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

41. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

42. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

43. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasi'nda'ki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafın'dan yapıMığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

44. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir ders kitabına ve 
Suriye sınırları içinde vatandaşlarımıza ait tapulu ara
zilerin bedellerine İlişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6Ö2) 

45. — Adana Milletvekili Metin Üs'tünel^in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

46. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat SÖk-
menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanırtdan sözlü soru önergesi (6/609) 

47. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına iMş'kin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

48. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzak
laştırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/611) 

49. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakan
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 
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•50. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
Yeş/ilırma'k Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

51. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba ilçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

52. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
(Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

54. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, dış ülke
lerden aldığımız hamp-etrolün fiyatına ve taşıtma üc
retine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/620) 

55. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

•56. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

57. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, istan
bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

58. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki bazı 'belediyelerin semt ve mahalle pa
zarlarını kaldırma kararı aldığı iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

59. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Londra 
büyükelçimizin bir İngiliz milletvekiline Barış Der
neği davasıyla ilgili mektup yazdığı iddiasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezft'in, 28.2.1986 tarihinde yayınlanan «İcraa
tın İçinden» programındaki bir beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/629) 

61. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 
nin, konut kredisinden faydalanan vatandaşların ko
runması için alınan tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 



62. — Tokat Milletvekili Enver özcan'm, Sivas 
'ili Gömerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DtöER İŞLER 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 
Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 
Tarîh ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Ta
rih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
•Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının 
Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy 
Kullanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tüklerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Ya
sa Önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan ye 2 Arkadaşının 10,6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı 
Milletvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Millet
vekili Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Ha
san ATtay'ın 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın-
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i da Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 2 Arkadaşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı 

I Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Adalet ve Ana
yasa komisyonları raporları (2/302, 2/308, 2/311, 
2/312, 2/313) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1986) 

2. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın Ranun-
[ Starın Ölüm Cezasını öngören Hükümlerinin; Ölüm 
I veya Müebbet Ağır Hapis Şeklinde Değiştirilmesine 

ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/234) (S. Sayısı : 415) (Dağıtma tarihi : 19.3.1986) 

3. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın Ta
şınmaz Malların Kiralanması Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayı
sı : 416) (Dağıtma tarihi : 19.3.1986) 

4. — 11.1.1954 Tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Va
kıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 

I ©azı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Mad-
j de Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı ve Sana-
I yi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe Komis

yonları Raporları (1/741) (S. Sayısı : 417) (Dağıtma 
tarihi : 19.3.1986) 

5. — 6J2.1983 Tarihli ve 2969 sayılı Kanunda 
I Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada

let Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı : 418) (Da-
ğı'tma tarihi : 20.3.1986) 


